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Profiel Onderwijsadviseurs met 
enthousiasme en passie 

Sluitingsdatum: 17 maart 2019 

 

1. Organisatie 

Stichting HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies) is een groot onderwijsadviesbureau voor 
scholen en kindcentra in Den Haag en omgeving. Een boeiende markt die continu in beweging is en 
die vraagt om een flexibele en wendbare houding van ons als organisatie. Sinds begin 2013 maakt 
het HCO deel uit van de Bazalt Groep, een samenwerkingsverband van de onderwijsadviesbureaus 
Bazalt, HCO en RPCZ. 

Met behulp van training, advies, conferenties, onderzoek, coaching en educatieve uitgaven 
ondersteunen wij professionals die met kinderen werken. De activiteiten van het HCO sluiten aan bij 
de meest recente onderzoeksresultaten op onderwijskundig gebied. Wij nemen daarbij de 
alledaagse praktijk als uitgangspunt en leveren maatwerk. Samen met klanten wordt vanuit hun 
vragen aan een duurzaam resultaat gewerkt. 

Kort na de Tweede Wereldoorlog is het HCO opgericht, omdat er grote behoefte was aan een 
expertisecentrum voor het Haagse onderwijs. Een organisatie die in een periode van armoede en 
opbouw scholen ondersteunde om alle kinderen in Den Haag, ongeacht afkomst, kansen te bieden 
op een betere toekomst met behulp van goed onderwijs. En hoewel onze organisatie de afgelopen 
70 jaar niet heeft stil gestaan is onze missie onveranderd gebleven:  

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs zodat hij of zij het maximale kan bereiken in zijn of 
haar ontwikkeling en wij maken daarbij het verschil. 

 
 
2. Functie van Onderwijsadviseur 

In verband met uitbreiding van de werkzaamheden binnen ons team Schoolontwikkeling/Jonge Kind 
zijn wij op zoek naar nieuwe, enthousiaste en gepassioneerde collega’s met één van de volgende 
profielen: 

• Onderwijsadviseur Voortgezet Onderwijs (VO) 
• Onderwijsadviseur Schoolontwikkeling/ICT 
• Onderwijsadviseur Jonge Kind 
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2.1. Belangrijkste taken 

Als Onderwijsadviseur Voortgezet Onderwijs (VO) 

• adviseer je besturen en directies in het VO op het gebied van kwaliteits- en personeelsbeleid; 
• ontwerp en verzorg je trainingen en bijeenkomsten voor directies en docenten(teams); 
• coach je directies en docenten in het VO; 
• geef je leiding aan verandertrajecten en adviseer je directies en docenten(teams) van VO-

scholen over onderwijsontwikkeling; 
• ondersteun je VO-scholen bij het ontwikkelen en formuleren van hun strategisch beleid. 

 

Als Onderwijsadviseur Schoolontwikkeling/ICT: 

• adviseer je besturen en directies op het gebied van kwaliteits-, personeels- en ICT-beleid; 
• coach je directies van PO-scholen, onder meer in het kader van verbetertrajecten; 
• ontwerp en verzorg je trainingen en bijeenkomsten voor directies, leerkrachten(teams); 
• stel je schoolanalyses op en geef je leiding aan verandertrajecten; 
• adviseer je directies, leerkrachten en schoolteams over onderwijsontwikkeling; 
• ondersteun je PO-scholen bij het ontwikkelen en formuleren van hun strategisch beleid; 
• ondersteun je PO-scholen bij het ontwikkelen van ICT-gebruik op scholen. 

 

Als Onderwijsadviseur Jonge Kind 

• ontwerp en verzorg je trainingen en bijeenkomsten gerelateerd aan het Jonge Kind; 
• adviseer je directies, leerkrachten en pedagogisch medewerkers in het PO en de kinderopvang; 
• adviseer je rondom de inrichting van IKC’s; 
• coach je pedagogisch medewerkers en leerkrachten;  
• lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van het werkveld. 

 
 
2.2. Opleiding en werkervaring 

Wij verwachten: 

• Minimaal een hbo+ werk- en denkniveau. 
• Aantoonbaar voor deze functie relevante werkervaring. 
• Hart voor kinderen, leren en onderwijs. 
• Ondernemerschap. 

Een ruim netwerk in het onderwijs en inhoudelijke kennis van onze producten, diensten en 
wetenschappelijke bronnen is een pre. 
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2.3. Competenties 

Naast een aantal algemene competenties, zoals flexibiliteit, integriteit en zelfkennis, verwachten 
we de volgende functiegerichte competenties: 

Communicatie 
Jouw mondelinge en schriftelijke communicatie zijn duidelijk, vloeiend en correct op een manier die 
de aandacht vasthoudt. Daarnaast verwachten we een actief luisterende houding waarbij je 
doorvraagt vanuit het klantperspectief en organisatieperspectief.  
 
Afstemming 
Je bent oprecht geïnteresseerd in andere mensen en in staat om vanuit hun perspectief naar een 
situatie te kijken. Jouw adviezen stellen de ander in staat om zelfstandig het beste uit de gegeven 
situatie te halen en gelijktijdig een stap in de eigen ontwikkeling te maken. 
 
Proactiviteit 
In je werk laat je een proactieve houding zien, waarbij je ontwikkelingen aan ziet komen en er tijdig 
op inspeelt. Je bent je bewust van het feit dat je zelf verantwoordelijk bent voor de situatie waarin je 
je bevindt en handelt hier ook naar.  
 
Oplossingsgerichtheid 
Je bent analytisch en praktisch tegelijk waardoor je goed in staat bent om vanuit een analyse van de 
beschikbare informatie te komen tot logische, realistische en gegronde oplossingen. 
 
Resultaatgerichtheid 
Je richt je op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten, en geeft niet op totdat deze doelen 
bereikt zijn. 
 
Impact 
Het nastreven van doelen wordt vergemakkelijkt door de professionele en stevige indruk die je op 
mensen maakt. 
 
 
2.3. Salaris en arbeidsvoorwaarden 

De functie is ingeschaald in schaal 10/11 conform de CAO Onderwijsadviesbureaus (het maximum 
van schaal 10/11 voor een fulltimer is respectievelijk € 4.081,-/ € 4.592,- op basis van een 36-urige 
werkweek). De trede waarin je wordt ingeschaald is afhankelijk van je laatstverdiende salaris, 
opleiding en werkervaring.   

De werktijdfactor wordt in onderling overleg vastgesteld en is minimaal 0,6 FTE (o.b.v. een 36-urige 
werkweek). 

Standplaats is Den Haag (Kijkduin).  
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3. Praktische informatie 

3.1. Selectieprocedure 

• Ronde 1 
In de eerste ronde in de week van 25 maart worden de geselecteerde kandidaten in de gelegenheid 
gesteld om zichzelf te presenteren aan de hand van een casus.  
 
• Ronde 2 
In de tweede ronde heeft een selectie van de kandidaten die zich hebben gepresenteerd een 
gesprek met de benoemingscommissie. De tweede ronde vindt plaats in de week van 1 april. 
 
• Ronde 3 
De derde ronde bestaat uit een arbeidsvoorwaardengesprek met HR in de week van 8 april. 
Daarnaast worden referenties ingewonnen.  

 
 
3.2. Meer weten 

Voor informatie over de functie en de functie-inhoud kun je contact opnemen Karin van Wolferen, 
manager Schoolontwikkeling/Jonge Kind via telefoonnummer 06 20 25 20 19 

Voor informatie over arbeidsvoorwaarden bel je met Ingrid La Haye, hoofd HR via telefoonnummer 
06-230 77 154.  

 
 
3.2. Solliciteren 

Mail je sollicitatiebrief, voorzien van een motivatie en cv naar sollicitatie@hco.nl met als 
onderwerp de specifieke naam van de functie waar je naar solliciteert. 

We zien je reactie graag uiterlijk 17 maart aanstaande tegemoet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HCO 
gereproduceerd worden. Acquisitie naar aanleiding van dit profiel wordt niet op prijs gesteld.  


