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Functienaam HR-adviseur 
Scorepatroon 44343 43334 43 43 
Inschaling 11 
Werkterreinen Algemeen ondersteunend  Beleid 
Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 

Coördinatie van activiteiten en processen 
 

Context 
De werkzaamheden worden verricht binnen het stafbureau van de Stichting Protestants-Christelijk 
Primair Onderwijs (SPCO) Groene Hart. De stichting heeft in (de regio) Woerden dertien basisscholen 
met ca. 2.600 leerlingen. In Woerden heeft de stichting 7 scholen, in Harmelen, Nieuwerbrug,  Lopik, 
Montfoort, Linschoten en Woerdense Verlaat één school. 
Het stafbureau ondersteunt de scholen en het bestuur van SPCO.  
 
De HR-adviseur ontwikkelt HR-beleid, adviseert over en voert HR-beleid uit en stuurt de 
bestuursondersteuner belast met HR-beheer aan. 
 
Resultaatgebieden 
1. Ontwikkeling HR-beleid. 
• analyseert relevante ontwikkelingen op mogelijke consequenties voor het te voeren HR-beleid 

binnen SPCO en doet voorstellen voor ontwikkeling en/of aanpassing ervan; 
• vertaalt de beleidsuitgangspunten van het college van bestuur naar het HR-beleid voor SPCO; 
• verricht onderzoek naar en adviseert over personele en organisatorische aangelegenheden / 

vraagstukken; 
• formuleert regels, richtlijnen, procedures, reglementen en instrumenten op de onderscheiden 

gebieden van HR-beleid; 
• stelt plannen op voor de formatieve inrichting van SPCO; 
• werkt het personeels- en organisatiebeleid nader uit en vertaalt het naar de scholen; 
• ontwikkelt procedures en richtlijnen met betrekking tot werving en selectie, aanstelling, 

introductie, personeelsbegeleiding en ontwikkeling, beoordeling en beloning, opleiding, 
functiewaardering, loopbaanadvisering, ontslag e.d.; 

• adviseert het college van bestuur over de ontwikkeling en inrichting van het HR-beleid en de 
daarbij behorende instrumenten; 

• onderhoudt een in- en extern HR-netwerk, neemt deel in HR-werkgroepen en wisselt kennis, 
ervaring en ontwikkelingen uit. 

 
2. Advies en uitvoering HR-beleid. 
• adviseert het college van bestuur en de directies van de scholen over de invulling van het HR-

beleid; 
• coördineert de toepassingen van (rechtspositionele) regels en voorschriften binnen SPCO; 
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• bewaakt de kwaliteit en uitvoering van HR-procedures (werving- en selectie, functionerings- en 
beoordelingsgesprekken, formatiebeheer e.d.); 

• analyseert gegevens en realiseert op basis daarvan managementinformatie; 
• adviseert over de aanpak inzake aanstelling, overplaatsing, ontslag, opleiding en/of 

conflictsituaties; 
• adviseert over en begeleidt de uitvoering van reorganisatie- en veranderingsprocessen en draagt 

zorg voor het opstellen van een sociaal plan; 
• adviseert over medezeggenschapsaangelegenheden; 
• adviseert over arbeidsomstandigheden; 
• vertegenwoordigt de werkgever bij beroepszaken en/of ontslagzaken; 
• monitort en evalueert de uitvoering van het vastgestelde HR-beleid, signaleert knelpunten, doet 

verbetervoorstellen en geeft hier uitvoering aan;. 
 
3. Aansturing van de bestuursondersteuner belast met HR-beheer. 
• voert periodiek werkoverleg; 
• bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden. 
 
Speelruimte 
Beslist bij/over: het doen van voorstellen voor de ontwikkeling en/of aanpassing van ontwikkelen van 
HR-beleid en -instrumenten, het adviseren van het CvB over de ontwikkeling en inrichting van het 
HR-beleid en de daarbij behorende instrumenten en het adviseren van het college van bestuur en de 
directies van de scholen over de invulling van het HR-beleid. 
Kader: relevante wet- en regelgeving (o.a. Arbo), specifiek geformuleerde beleidslijnen voor HR-
beleid binnen SPCO, rechtspositionele regelingen (o.a. CAO PO).  
Verantwoording: aan het CvB over de bruikbaarheid van de HR-beleidsontwikkeling, de HR-advisering 
en over de kwaliteit van de uitvoering van het HR-beleid. 
 
Kennis en vaardigheden 
• gespecialiseerde theoretische kennis op het HR-vakgebied; 
• kennis van en inzicht in rechtspositionele regelingen voor onderwijspersoneel (CAO PO) en 

daaraan verbonden procedures en systemen; 
• kennis van relevante wet- en regelgeving op dat terrein; 
• inzicht in de taak en werkwijze van de stichting en werkwijze van de scholen; 
• vaardig in het analyseren van ontwikkelingen en het opstellen van beleid(svoorstellen) HR-

instrumenten en plannen; 
• vaardigheid in het adviseren over HR-aangelegenheden; 
• schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; 
• vaardigheid in het omgaan met vertrouwelijke gegevens. 
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 Contacten 
• met het CvB en schooldirecteuren over de ontwikkeling en uitvoering van het HR-beleid om te 

adviseren en  af te stemmen; 
• met directeuren over de toepassing van HR-instrumenten, -beleid en de uitvoering van 

activiteiten om voorstellen te doen; 
• met medewerkers om informatie uit te wisselen en ondersteuning te verlenen bij personele 

aangelegenheden; 
• met externe instanties zoals opleidingsinstituten, arbeidsrechtelijke organisaties, 

uitkeringsinstanties, arbodiensten om informatie uit te wisselen en af te stemmen; 
• met in- en externe belanghebbenden om informatie en gegevens uit te wisselen op HR-gebied. 
 
Opmerkingen 
Functie-eisen: 
• relevante opleiding(en) 
• academisch werk- en denkniveau; 
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