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VACATURE 

Beleidsadviseur P&O (0,6-0,8 wtf) 

Werken vanuit verbinding, vertrouwen, lef en passie. Dat is Oarsprong, een 
christelijke organisatie voor primair onderwijs. In onze organisatie doen we wat 
we zeggen en zeggen we wat we doen. Spreekt dit je aan en ben jij een ervaren, 

enthousiaste collega? Aarzel dan niet en solliciteer op deze functie! 

Dit zijn wij 
Oarsprong is een christelijke organisatie die toekomstgericht en inspiratievol primair onderwijs 
biedt aan ieder kind. Onder Oarsprong vallen 8 christelijke- en 4 ontmoetingsscholen in de 
gemeente Tytsjerksteradiel. Iedere dag gaan onze deuren open voor ruim 1700 leerlingen. Op de 
scholen en het stafbureau zijn ongeveer 200 medewerkers (leerkrachten en ondersteunend 
personeel) werkzaam. 
 
Als nieuwe collega ga je samenwerken met 10 collega’s op het stafbureau.  In het najaar verhuizen 
wij naar Burgum.  
 
Natuurlijk is er veel meer te vertellen over Oarsprong! Meer informatie is te vinden op: 
www.stichtingoarspong.nl  
 

Wat ga je doen? 
In de functie van beleidsmedewerker P&O:  

- signaleer en analyseer je ontwikkelingen en behoeften op het vakgebied P&O en vertaal je 
deze in nieuwe beleidsvoorstellen; 

- ontwikkel je beleid en instrumenten op het vakgebied P&O en stem je dit af binnen de 
organisatie;  

- bewaak je de samenhang in de uitvoering van beleid op het vakgebied P&O en borg je de 
kwaliteit;  

- ontwikkel je Strategisch Personeelsbeleid en draag je zorg voor het behalen van de daarin 
gestelde doelen; 

- heb je theoretische kennis en praktische ervaring op het vakgebied. Ervaring in het 
onderwijs is een pre. 
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Wie ben jij? 
Ben jij de collega die wij zoeken? Dan:  

- ben je flexibel en werk je vanuit verbinding met de mensen om je heen; 
- heb je een visie op P&O; 
- ben je stressbestendig; 
- ben je iemand die graag een uitdaging aangaat; 
- beheers je het Fries minimaal passief of ben je bereid de taal te leren; 
- kies je bewust voor het christelijk onderwijs. 

 

Dit bieden wij jou  
Wij bieden jou een deeltijdfunctie aan van 0,6-0,8 wtf, voor in eerste instantie een jaar. De 
inschaling is conform de CAO. Bij goed functioneren behoort een vaste aanstelling tot de 
mogelijkheden.  
 
Wij bieden onze medewerkers goede secundaire arbeidvoorwaarden aan en een plezierige, goed 
gefaciliteerde werkomgeving. Daarbij zijn er voldoende mogelijkheden om je persoonlijk te 
ontwikkelen. 
 

Als je meer wilt weten 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:  
Ritske Tulner, voorzitter College van Bestuur. 
Ritske is bereikbaar in de week van 12 juli tot en met 16 juli en vanaf 9 augustus van maandag tot 
en met vrijdag. 
 
Telefoonnummer: 06-53582801 
Emailadres:  r.tulner@stichtingoarsprong.nl 
 

Ben jij de collega die wij zoeken? 
Dan ontvangen wij graag vóór woensdag 18 augustus 2021 jouw motivatie met CV. Deze kun je 
sturen naar werkenbij@stichtingoarsprong.nl  
 

 
 
 

ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE VACATURE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD. 
 


