
FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

 
Datum   : 14 april 2021 

Functiebeschrijving  : Opleidingsadviseur 
Vastgesteld besluit CvB :  
 

 
Waardering  
Salarisschaal ? 
 
Context 
- Organisatorische eenheid: Dienst Human Resources en Organisatie  
 
- Verantwoording: 

hiërarchisch aan Hoofd Human Resources 
functioneel aan HR Adviseur met taakgebied professionalisering 
 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda.  
De Opleidingsadviseur werkt ten behoeve van de dienst Human Resources en 
Organisatie. De dienst Humane Resources en Organisatie draagt bij aan het creëren van 
een inspirerende en gezonde werkomgeving waarin optimaal kan worden samengewerkt 
om de op elkaar afgestemde ambities van de organisatie en de medewerkers nu en in de 
toekomst waar te maken en waarvoor medewerkers hun talenten kunnen inzetten en 
ontwikkelen. 
 
De Opleidingsadviseur verricht in het bijzonder werkzaamheden binnen een aantal 
resultaatgebieden:  
-   Professionaliseringsadvisering en –ondersteuning aan (lijn)management en HR 

Adviseurs; 
-   Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het professionaliseringsbeleid en 

nieuwe leervormen; 
-   Managementinformatie; 
-   Ontwikkeling werkprocessen. 
 
Resultaatgebieden 
1. Resultaatgebied 1 
De Opleidingsadviseur adviseert en ondersteunt het (lijn)management op het gebied van 
professionalisering en ontwikkeling. En is (eind)verantwoordelijk voor de planning en 
organisatie van de professionaliseringsactiviteiten.  
 
Activiteiten: 
De Opleidingsadviseur fungeert als vraagbaak voor het (lijn)management op het terrein 
van professionalisering en ontwikkeling. Toetst daarbij de adviezen aan planning en 
begroting en de algemene organisatiedoelstellingen. Draagt bij aan de 
professionalisering van de organisatie. 
 
2. Resultaatgebied 2 
 
De Opleidingsadviseur levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het 
professionaliseringsbeleid en nieuwe leervormen. 
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Activiteiten: 
Neemt actief deel aan werk- en projectgroepen en levert op Scalda breed niveau input 
voor het professionaliseringsbeleid. Levert in samenspraak met de lijn een bijdrage aan 
de beleidsvoorbereiding en de verdere ontwikkeling van bestaand beleid. Signaleert en 
vertaalt ontwikkelingen in het vakgebied. Verstevigt het professionaliseringsaanbod voor 
de medewerkers. Geeft nieuwe vormen van leren en ontwikkelen vorm binnen de 
organisatie. Levert een bijdrage aan het faciliteren en stimuleren van in- en externe 
leernetwerken. Werkt samen met in- en/of externe partijen om het praktijk gestuurd leren 
verder vorm te geven. 
 
3.  Resultaatgebied 4 
De Opleidingsadviseur verzorgt managementinformatie. 
 
Activiteiten: 
Genereert periodiek relevante sturingsinformatie en voorziet management en HR 
Adviseurs gevraagd en ongevraagd van advies. 
 
4. Resultaatgebied 5 
De Opleidingsadviseur draagt bij aan de optimalisering van de werkprocessen. 
 
Activiteiten: 
Draagt bij aan en adviseert over het optimaliseren van werkprocessen binnen de dienst. 
Signaleert afwijkingen en ontwikkelingen op het gebied van de ondersteuning en 
advisering bij de uitvoering van het geformuleerde professionaliseringsbeleid en de 
administratieve ondersteuning. 
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- De Opleidingsadviseur legt hiërarchisch verantwoording af aan het hoofd Human 

Resources en functioneel aan de HR Adviseur met taakaccent professionalisering 
over de kwaliteit van de bijdrage aan ontwikkeling van professionaliseringsbeleid, het 
verzorgen van de managementinformatie en de bijdrage aan de optimalisering van de 
werkprocessen. 

- De Opleidingsadviseur werkt binnen specifiek geformuleerde beleidslijnen en met 
elkaar samenhangende richtlijnen; 

- De Opleidingsadviseur levert input aan beslissingen bij/over de inhoud van de 
adviezen aan het management, de ondersteuning, het verwerken en verstrekken van 
managementinformatie en de bijdrage aan de werkprocessen op het gebied van 
professionalisering en ontwikkeling. 
 

Kennis en vaardigheden 
- algemene theoretische en praktische kennis van professionaliseringsbeleid; 
- kennis van en inzicht in rechtspositionele regelingen op het gebied van 

professionaliseren en ontwikkelen; 
- kennis van de organisatie, alsmede de werkwijze en procedures binnen Scalda; 
- vermogen om op verschillende niveaus, zowel binnen als buiten de organisatie, 

relevante contacten en netwerken te onderhouden; 
- communicatieve en sociale vaardigheden; 
- flexibiliteit, vermogen snel te schakelen, stressbestendigheid; 
- Opleidingsniveau HBO. 
 



 3 

Contacten 
-   met het management en medewerkers over de uitvoering van het 

professionaliseringsbeleid om hierover te adviseren, (scholings)activiteiten te 
organiseren en afstemming te bereiken; 

-   met derden om afstemming te bereiken over te leveren en geleverde diensten; 
- Met externen (personen en instanties) over de ontwikkeling en vormgeving van 

professionalisering; 
-   met de medewerkers van het team HRM van de dienst Human Resources en 

Organisatie over werkprocessen, handelingen en  
    handvatten om af te stemmen en te adviseren. 
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