
 
 

HR ADVISEUR  
ZEISTER VRIJESCHOOL EN VRIJE SCHOLEN REGIO UTRECHT  

OVER DE ORGANISATIES  

De  vrije scholen in de regio Utrecht (Utrecht, Driebergen, de Bilt, Amersfoort, Zeist, Bussum en 

Almere) zijn niet officieel juridisch gekoppeld in een entiteit, maar werken intensief met elkaar 

samen. Zij zijn gezamenlijk op zoek naar een HR adviseur die alle scholen op verschillende 

niveaus op het HR vlak kan ondersteunen. Alle vrije scholen zijn basisscholen die onderwijs 

verzorgen voor leerlingen vanuit antroposofische visie.  

 

Missie 

De vrije scholen vinden het belangrijk om leerlingen toekomst gericht op te voeden, hen te leren 

navigeren in een wereld vol informatie en mogelijkheden. Dit vraagt bewustzijn, 

tegenwoordigheid van geest, inzicht en zelfstandigheid. We vinden het belangrijk dat kinderen 

leren zelfstandig na te denken door goede vragen te stellen en antwoorden te vinden op alle 

mogelijke manieren. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ons onderwijs het vuur in de 

kinderen aanwakkert van waaruit zij willen leren en nieuwsgierig zijn. 

 

Visie 

De scholen werken vanuit de antroposofisch levensbeschouwelijke identiteit met een eigen 

menskundige visie. De uitgangspunten die dit mensbeeld kent ondersteunt de notie van 

ontwikkeling van de mens en het vormgeven van eigenheid in relatie tot een eigen bestemming. 

Hiertoe is onderwijs gericht op zowel de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden als ook, 

sociale vaardigheden en kunstzinnige en ambachtelijke vaardigheden. 

  

Organisatiestructuur 

De organisatie structuur van de diverse scholen varieert enigszins. Dit zal in het gesprek nader 

toegelicht worden. De directeuren werken samen met vrijwillige bestuurders, derhalve werkt de 



HR adviseur direct samen met de schooldirecteuren.   

 

STANDPLAATSEN Zeist, Driebergen, Amersfoort, De Bilt  

 

 

FUNCTIE-INHOUD We zijn op zoek naar een HR adviseur die bijdraagt aan de ontwikkeling, 

implementatie en uitvoering van het HR beleid binnen de verschillende scholen. Het gaat hierbij 

om het signaleren en op waarde schatten van relevante trends en ontwikkelingen, de vertaling 

daarvan naar stichtingsbeleid, de implementatie en borging van dat beleid èn het vervullen van de 

adviesfunctie naar de directeuren. 

 

We zoeken voor deze functie een pionier, iemand die energie krijgt van zowel het opzetten van 

een goed en toekomstgericht HR beleid, als het adviseren op casusniveau als  het functioneel 

aansturen van de HR administratie. Je krijgt de kans om dit proces vorm te geven. Met jouw 

kennis en ervaring ben je in staat om een HR beleid te ontwikkelen dat door de organisaties wordt 

gedragen en dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de organisaties en de medewerkers. Je schrikt 

er niet van terug om ook zelf de handen uit de mouwen te steken.  

 

Je bent in staat om op een faciliterende wijze de regie te voeren over het proces, ondersteunend 

aan de directie. Hebt daarbij een duidelijke visie en kan deze ook goed over het voetlicht brengen. 

Ook beschik je over een goed inlevingsvermogen, kan je draagvlak creëren, denk je in kansen en 

mogelijkheden en ben je flexibel.  

FUNCTIE-EISEN De HR adviseur die we zoeken: 

• Beschikt over een HBO werk- en denkniveau (afgeronde HBO opleiding richting HRM of 

P&O). 

• Heeft meerjarige ervaring als allround HR adviseur in het onderwijs, bij voorkeur in het primair 

onderwijs. 

• Heeft uitstekende kennis van actuele HR ontwikkelingen in het (primair) onderwijs. 

• Beschikt over stevige kennis van de CAO Primair Onderwijs en heeft deze bij voorkeur al eens 

geoperationaliseerd. 

 

De HR adviseur die we zoeken beschikt over de volgende competenties: 

• Initiatief.  

• Plannen, organiseren. 



• Resultaatgerichtheid, omgang met details, kwaliteitsgerichtheid, energie. 

• Conceptueel denkvermogen, creativiteit. 

• Communiceren, optreden, overtuigingskracht. 

• Besluitvaardigheid, visie uitdragen. 

• Coachen, samenwerken, luisteren. 

• Omgevingsbewustzijn, organisatiebewustzijn. 

• Integriteit, betrouwbaarheid. 

• Flexibiliteit.  

 

BELONING Het betreft een boeiende functie (16 uur) schaal 10 van de onderwijs CAO waarin 

u met het HR beleid écht kunt bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en de koers en ambitie 

van de organisatie. 

U kunt uw sollicitatie verzenden aan: MS van Wijnen: directie@zeistervrijeschool.nl. De 

sluitingsdatum van deze vacature is 30 september. 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld 

mailto:directie@zeistervrijeschool.nl

