
Stichting Op Kop 
zoekt een HR Adviseur 

Stichting Op Kop 
Op Kop telt 14 openbare basisscholen in de Kop van Overijssel, de gemeenten Steenwijkerland en 
Zwartewaterland. We vormen samen één stichting en staan vanuit onze gezamenlijke identiteit sterk 
voor goed openbaar onderwijs. Onze 200 medewerkers verzorgen onderwijs aan ruim 1700 
leerlingen.  

Per 1 augustus 2023 zoeken wij een HR-adviseur. Naast ruime kennis en ervaring vinden we het 
belangrijk dat deze HR-adviseur aansluit bij de uitgangspunten van onze organisatie. 

Als je je herkent in onderstaand profiel, nodigen we je van harte uit te solliciteren. 

Profiel 
 Wij zijn een lerende organisatie die voortdurend werkt aan de groei van haar leerlingen én van

onze medewerkers. We noemen dat de Kracht van Leren.

Jij levert vanuit jouw eigen kracht een bijdrage aan deze professionele groei. Je kracht is
zichtbaar in je kennis (minimaal HBO werk- en denkniveau) en ervaring, maar ook in je
enthousiasme en integriteit. Ervaring in het onderwijs is een pré.

 Wij zijn open en eerlijk naar elkaar. We vertrouwen erop dat iedereen eigen verantwoordelijkheid
neemt. We geven en krijgen vertrouwen. Dat geldt voor iedereen ongeacht rol of positie in de
organisatie.

Jij neemt verantwoordelijkheid en weet tegelijkertijd draagvlak te creëren voor een strategische
HR-beleid waarin professionele ontwikkeling en werkgeluk hand in hand gaan.

 Onze medewerkers verstaan hun vak. Ze handelen integer vanuit professionaliteit en
vakmanschap. Hiervoor zijn een krachtige leeromgeving en sterke netwerken een voorwaarde.

Jij bent in staat beleid te vertalen naar concrete doelen, het bestuur hierover te adviseren en de
schoolleiders te ondersteunen in de uitvoering daarvan. Tevens kun je schakelen tussen
strategisch, tactisch en operationeel.

 Bij ons krijgen scholen de ruimte om hun onderwijs – binnen kaders – zelf vorm te geven. We
werken samen met respect voor elkaars verschillen.

Jij kunt omgaan met diversiteit, je bent sterk genoeg om te staan voor wat is afgesproken, en durft
je tegelijkertijd kwetsbaar op te stellen.



Werkomgeving 

Je gaat werken bij een organisatie die volop in beweging is. Je krijgt daarin alle ruimte en 
vertrouwen om deze zelfstandige rol vorm te geven. Je werkt samen in een gemotiveerd team van 
directeuren en stafmedewerkers. Het stafkantoor in Giethoorn biedt ondersteuning aan de 
schooldirecteuren binnen verschillende vakgebieden: onderwijskundig, financieel, personeel en ICT. 

Arbeidsvoorwaarden 

Je krijgt een aanstelling van 0,6 - 1,0 fte, waarbij je ook beschikbaar bent voor de Stichting 
Samenlevingsscholen, bestaande uit 2 scholen. Het betreft een aanstelling voor één jaar 
met de intentie deze daarna om te zetten naar onbepaalde tijd. De inschaling betreft OOP 
schaal 11 met bijbehorende arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO- PO. 
Er zijn voldoende mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. 

Procedure 

We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt in onze organisatie. Daarom nodigen we je graag uit 
voor een kopje koffie met één van je toekomstige collega’s voordat je daadwerkelijk solliciteert. Je 
kunt dan vrijblijvend kennis met ons maken en we vertellen je dan graag meer over wat ons drijft en 
wie we zijn. Maak hiervoor een afspraak via koffiemoment inplannen of via de link op onze website. 

Wil je bij ons werken, stuur ons dan je motivatie met cv naar ons Dit kan tot en met 2 april 2023 naar 
info@stichtingopkop.nl.  

https://outlook.office365.com/owa/calendar/Koffiemomentjeinplannen@stichtingopkop.nl/bookings/
mailto:info@stichtingopkop.nl
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