
 
 

De Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 22.01 is op zoek naar 

Een onafhankelijk adviserend lid voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) 

op voordracht van de ondersteuningsplanraad (OPR) m/v 

 

Het samenwerkingsverband passend onderwijs 22.01 PO bestaat uit alle scholen voor primair 

onderwijs gelegen in de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo. Het samen-

werkingsverband heeft tot doel om ervoor te zorgen dat voor alle leerlingen passend onderwijs 

wordt gerealiseerd. Het samenwerkingsverband kiest ervoor om taken, verantwoordelijkheden en 

financiële middelen zoveel mogelijk bij de scholen/schoolbesturen te beleggen. Het samenwerkings-

verband wordt bestuurd door een bestuur. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door 

de coördinator. De Algemene Leden Vergadering, bestaande uit een afvaardiging van de negen 

schoolbesturen, fungeert als toezichthoudend orgaan. De Ondersteuningsplanraad (medezeggen-

schapsorgaan) heeft het wettelijke recht om een bindende voordracht te doen voor de ‘Raad van 

Toezicht’. Het samenwerkingsverband kent echter geen Raad van Toezicht. Om tegemoet te komen 

aan het wettelijke recht van de OPR is besloten om te experimenteren met een onafhankelijk 

adviserend lid van de ALV voor de duur van een jaar. Aan het einde van deze periode wordt de 

werkwijze geëvalueerd en wordt besloten over structurele voortzetting. Bij deze evaluatie wordt ook 

de uitkomst betrokken van de landelijke discussie over governance in samenwerkingsverbanden 

passend onderwijs. Wij komen graag in contact met kandidaten die zich herkennen in het profiel.  

 

Competentieprofiel 

Van het lid van de ALV wordt verwacht dat hij/zij: 

• affiniteit heeft met de doelstellingen en functie van het samenwerkingsverband waaronder 

affiniteit met leerlingen in de regio die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben; 

• algemene toezichthoudende kwaliteiten en ervaring heeft of daarmee gelijk te stellen ervaring 

vanuit huidige of eerdere werkzaamheden; 

• een juist evenwicht in betrokkenheid en afstand tot het bestuur kan bieden; 

• het vermogen en de attitude bezit om het bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan 

(critica friend); 

• over het (analytisch) vermogen te beschikken om de hoofdlijnen van het beleid van het samen-

werkingsverband en het functioneren van het bestuur te beoordelen;  de ‘helicopterview’; 

• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling heeft; 

• inzicht heeft in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als het 

samenwerkingsverband stelt; 

• beschikt over aantoonbare kennis van de verbinding onderwijs en zorg; 

• beschikbaar is voor het deelnemen aan vergaderingen in een frequentie van ongeveer vijf keer 

per jaar (maandagmiddagen). 

 

 



 
 

 

Van het lid van de ALV wordt tevens verwacht dat hij/zij zich houdt aan de Code Goed Bestuur van de 

PO-Raad voor zover van toepassing zijnde op het samenwerkingsverband, dat hij/zij is gericht op het 

gezamenlijk belang van alle schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband, dat hij/zij toekomst-

gericht is, dat hij/zij zich blijvend verdiept in de (maatschappelijke) ontwikkelingen op het gebied 

waarin het samenwerkingsverband actief is en deze kan vertalen naar het samenwerkingsverband. 

 

Vergoeding 

Op basis van vacatiegeld per bijgewoonde vergadering. 

 

Interesse   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank de Ronde, voorzitter OPR (06 

29493947) en/of met Renate Schenk, coördinator samenwerkingsverband (06 26634694). U kunt 

uw interesse kenbaar maken door een korte motivatie en CV te mailen naar opr@swv2201po.nl 

t.a.v. Frank de Ronde voor 10 september 2018. De gesprekken zijn gepland op 24 september 

2018 ‘s avonds. 
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