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Adviseur HR  

 

Functie-informatie 
 

Functienaam : Adviseur HR 

Organisatie  : Stichting Catent 

Onderdeel  : Bestuursbureau/team HR en Support 

Werkterrein  : Bedrijfsvoering  P&O 

Activiteiten : Coördinatie van activiteiten en processen  

  Beleidsuitvoering 

Kenmerkscores : 43343 43333 33 33 

Somscore  : 45 

Indelingsniveau : 10IVc 

Salarisschaal  : 10 

Datum  : 27 januari 2021 

Adviseur  : mr. Bart Wever, SPO gecertificeerd fuwa-expert. 

 

 

Context 
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het bestuursbureau van Stichting 

Catent. Stichting Catent is een regionaal schoolbestuur voor primair onderwijs met 

ca 35 scholen/IKC’s voor (speciaal)basisonderwijs met het zwaartepunt in Zuid-

Drenthe en Noord Overijssel. Naast de onderwijsstichting kent Catent een tweede 

stichting voor de kinderopvang, die deel uit maakt van de Catent-organisatie. Het 

bestuursbureau is ondergebracht in het bestuurskantoor in Zwolle en staat onder 

leiding van de directeur HR & Support. In het bestuursbureau zijn verschillende 

functies ondergebracht waaronder een bestuurssecretaris, een directiesecretaresse, 

diverse HR-medewerkers en een i-coach en een medewerker PR en communicatie.. 

 

De Adviseur HR adviseert de directeur HR & Support en de schooldirecteuren bij 

complexe  personeelsvraagstukken en casuïstiek, levert bijdragen aan de  HR 

beleidsontwikkeling en is betrokken bij recruitment, functioneringsvraagstukken, 

verzuimbeleid, cao-vraagstukken, audits, coördinatie van de leerkrachtenpool en 

functionele aansturing van HR-beheer en pool. 

 

Resultaatgebieden 
 

1. Advisering schooldirecteuren bij de uitvoering van personeelsbeleid. 

 Adviseert de directeuren van de scholen over algemene personele 

aangelegenheden en bij complexe personeelsvraagtukken en bij 

veranderingsprocessen;  

 adviseert over formatiewijzigingen, functie- en taakdifferentiatie van individuele 

medewerkers; 

 formuleert uitwerkingsregelingen op het gebied van personeelsbeleid;  

 draagt bij aan en adviseert over de opzet van reorganisatie- en 

veranderingsprocessen, evalueert deze alsmede het daarbij ingezette 

instrumentarium;  
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 adviseert over de arbeidsomstandigheden: de veiligheid, de gezondheid, het te 

voeren arbobeleid.  

 adviseert bij de uitvoering van het personeelsbeleid en ondersteunt bij 

personeelsgesprekken, persoonlijke ontwikkeling, invoering gesprekkencyclus en 

invulling scholingsplan en dergelijk;  

 inventariseert de wensen en verwachtingen van management en 

personeelsleden;  

 doet voorstellen over opleidings- en ontwikkelingsvraagstukken en begeleidt 

personeelsbeoordelingen;  

 geeft inhoudelijke en procedurele adviezen bij de werving en selectie van 

medewerkers en ziet toe op het correct verlopen van de werving- en 

selectieprocedures;  

 levert een bijdrage aan de introductie van nieuwe medewerkers;  

 adviseert bij benoeming, overplaatsing, ontslag, arbeidsomstandigheden en 

conflictsituaties;  

 treedt voor directeuren op als aanspreekpunt voor personele zaken;  

 bewaakt de planning en voortgang in verband met de activiteiten uit het 

personeelsplan, re-integratie-trajecten bij arbeidsongeschiktheid, 

beoordelingsprocedures, opleidingsplannen, e.d.  

 Adviseert directeuren op het gebied van rechtspositionele vraagstukken. Past 

hiermee wetgeving toe zoals de WAB, WvP en cao PO. 

 

2. Levert bijdragen aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid  

 Voert audits uit op het vlak van HR en analyseert de bevindingen in een 

rapportage en doet voorstellen voor verbeteringen van het beleid en/of de 

beleidsuitvoering; 

 levert door deelname aan werkgroepen een bijdrage aan het opstellen van het 

Strategisch HR beleidsplan in afstemming met het strategisch beleidsplan en 

vertaalt dit naar passende personeelsinstrumenten (o.a. werving & selectie, 

gesprekscyclus, competentieprofielen, mobiliteit, introductie & begeleiding). 

 

3. Coördinatie leerkrachtenpool Catent 

 Past de wet arbeidsmarkt in balans  en cao PO, toe met betrekking tot de 

ongeveer 35 poolleerkrachten van Catent die zijn ondergebracht in de 

(inval)pool; 

 Monitort de werving, selectie, introductie en uitplaatsing op scholen van 

poolleerkrachten ; 

 Onderhoudt het contact met schooldirecteuren en geplaatste poolleerkrachten 

om de plaatsing te evalueren en zo nodig voorstellen voor verbetering te doen; 

 Beoordeelt de pooldocenten op geschiktheid voor benoeming in een reguliere 

vacature bij Catent; 

 Heeft nauw contact met de medewerkers HR beheer i.v.m. de poolleerkrachten. 

 

4. Optimaliseren digitale HR-processen 

 Levert een belangrijke bijdrage aan het optimaliseren van digitale HR- processen, 

zoals inrichting van systemen, autorisaties en de workflow in het E-HRM  en 

salarissysteem. Voert frequent overleg met de teamleider van de 
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salarisadministratie om processen te optimaliseren. Stemt op operationeel niveau 

met de medewerkers van de salarisadministratie af m.b.t. bulkmutaties ed.  

 

5. Professionalisering door o.a.:  

 Het bijhouden en uitbreiden van de voor de functie vereiste kennis en 

vaardigheden;  

 Het deelnemen aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten;  

 Het bijhouden en bestuderen van vakliteratuur.  

 

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
Beslist bij/over: het adviseren over wijzigingen van de arbeidsovereenkomsten, 

functie- en taakdifferentiatie en daarmee samenhangende personele en financiële 

consequenties, het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling, de werving, 

selectie, begeleiding en evaluatie van poolleerkrachten en het optimaliseren van de 

digitale HR-processen. 

Kader: het personeels- en organisatiebeleid en vastgestelde beleidslijnen van de 

organisatie, rechtspositionele regelingen, cao PO, Wet Werk en Zekerheid, e.d.  

Verantwoording: aan de directeur Strategie, Personeel en Ontwikkeling over de 

kwaliteit van advisering en de kwaliteit van de bijdragen aan de beleidsontwikkeling, 

het uitvoering geven aan het personeelsbeleid en de kwaliteit van de werving, 

selectie en plaatsing van poolleerkrachten. 

 

Kennis en vaardigheden: 
 HBO werk- en denkniveau, aangevuld met relevante cursussen of opleidingen op 

het  

vakgebied;  

 Algemeen theoretische en praktische kennis van ontwikkelingen op het 

beleidsterrein personeel en organisatie en daaraan gerelateerde wet- en 

regelgeving, specifieke cao PO.  

 Inzicht in het hanteren van personeelsinstrumenten;  

 Inzicht in de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op het beleidsterrein 

personeel;  

 Inzicht in de structuur en de werkwijze van Catent;  

 Vaardig in het toelichten van het bestaande (en het ontwikkelde) beleid, en wet- 

en regelgeving;  

 Vaardig in het analyseren van complexe vraagstukken en het adviseren hierover;  

 Vaardig in het interpreteren en analyseren van gegevens en 

(beleids)ontwikkelingen en het opstellen van beleidsnotities en rapporten;  

 Vaardig in het aansturen van de medewerker beheer. 

 

Contacten: 
 Met de directeur HR & Support over knelpunten in het HR-beleid om af te 

stemmen en voorstellen voor beleidsaanpassing te formuleren;  

 Met schooldirecteuren over complexe personele vraagstukken om af te 

stemmen over de aanpak. 

 Met poolleerkrachten en stamschooldirecteuren bij knelpunten in de uitoefening 

van de functie van leerkracht.   
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 Met medewerkers om informatie uit te wisselen en ondersteuning te verlenen bij 

personele aangelegenheden;  

 Met externe instanties zoals opleidingsinstituten, arbeidsrechtelijke organisaties, 

uitkeringsinstanties, arbodienst om af te stemmen;  

 Met collega’s uit het team ‘HR & Support’ over ontwikkelvraagstukken en 

casuïstiek om af te stemmen.  

 

 

ADDENDUM uit de functiebeschrijving adviseur HRD 

 
Projectleiding partnerschap Catent-KPZ SO&P. 

 Verzorgt de jaarlijks aanvragen tegemoetkoming SO&P;  

 Stelt de bijbehorende concept begroting SO&P per schooljaar, inclusief 

activiteitenplan op 

 Draagt zorg voor financiële verantwoording van de ontvangen tegemoetkoming 

vanuit OCW;  

 Monitort en draagt bij  aan de kwaliteitszorg van het Partnerschap Catent-KPZ;  

 Is aanspreekpunt voor de KPZ en directeuren, opleiders in de school 

en onderzoekscoördinatoren van Catent omtrent SO&P;  

 Draagt zorg voor heldere communicatie over de activiteiten van SO&P naar de 

scholen. 

 Neemt deel aan het projectleiders/CoOp overleg van de verschillende 

partnerschappen SO&P. 

 
Contacten 

 Met de Katholieke Pabo Zwolle over het opstellen van en de uitvoering van het 

activiteitenplan SO&P; 

 Partnerschap SO&P en deelnemende besturen,  

 In en externe deelnemers van project- en stuurgroepen in het kader van Samen 

Opleiden en Professionaliseren; 

 Met het Landelijke Platform Samen Opleiden om informatie uit te wisselen en af 

te stemmen. 

 


