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Wil jij vanuit onderwijspassie mensen en organisaties verbinden en passend onderwijs vormgeven in de regio 

Tilburg? Samenwerkingsverband Plein 013 zoekt een 

 

bestuurder 
0,8 – 1,0 fte 

 

Wat bieden wij? 
 Een uitdagende functie als bestuurder in een organisatie die midden in de (onderwijs)samenleving staat. 

 Een maatschappelijk relevante context binnen het werkveld van onderwijs, jeugdzorg en maatschappelijk werk 

in de regio Tilburg. 

 Een organisatie in ontwikkeling, gericht op het bieden van meer inclusief en thuisnabij onderwijs (“In de buurt 

gebeurt het”). 

 Een dynamische werkomgeving. Je geeft leiding aan een klein en betrokken team van professionals. 

 Een dienstverband tussen 0,8 -1,0 fte. 

De functie is gewaardeerd in schaal 14 conform de cao voor primair onderwijs. De overige voorwaarden zijn 

conform de bestuurders CAO. 

  

 

Wie zijn wij? 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 30-04 (Plein 013) is het samenwerkingsverband voor primair 

onderwijs in de regio Tilburg. Hierin werken dertien schoolbesturen (met 85 scholen voor BaO, sbo en so) samen aan 

passend onderwijs voor ruim 23.000 leerlingen in de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Goirle, Hilvarenbeek, en 

Alphen. Het samenwerkingsverband is volop in beweging. Een belangrijk speerpunt is het versterken en uitbreiden 

van de ondersteuningsstructuur van het BaO met ondersteuning van het s(b)o en andere relevante ketenpartners, 

waaronder de gemeenten. 

De schoolbesturen en gemeenten stellen zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen 

in iedere buurt of dorp te realiseren, zodat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. 

Leerlingen die extra ondersteuning behoeven, moeten een zo passend en thuisnabij mogelijke plaats in het 

onderwijs krijgen. Thuisnabij passend onderwijs is dus niet alleen een opgave voor het onderwijs, maar ook voor 

jeugdzorg en wmo en heeft betrekking op afspraken tussen wijkteams en zorgteams in de dorpen en wijken. Er is een 

OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg), het wettelijk verplicht overleg tussen de samenwerkingsverbanden 

passend onderwijs en gemeentebestuurders binnen een regio. Het OOGO stemt de samenwerking van onderwijs en 

door gemeenten gefinancierde hulp af. Voor het succes van thuisnabij passend onderwijs is het belangrijk dat Plein 

013 sterk in het OOGO vertegenwoordigd is. 

 

De verantwoordelijkheid voor de realisatie van thuisnabij passend onderwijs is per 1 augustus 2021 volledig op 

bestuurs- en schoolniveau van de aangesloten stichtingen komen te liggen. Het samenwerkingsverband is hierop 

ingericht. Het samenwerkingsverband richt zich onder andere op de ondersteuning van de gezamenlijke 

planvorming en de inhoudelijke en financiële verantwoording van de ingezette ondersteuningsmiddelen (door 

middel van op elkaar afgestemd financieel en kwaliteitsbeleid). 

 

Het samenwerkingsverband is daarnaast verantwoordelijk voor de toeleiding van leerlingen naar gespecialiseerde 

scholen, voorzieningen en arrangementen en de daarbij benodigde ondersteuning van scholen en voorschoolse 

organisaties. 

 

Het samenwerkingsverband kent een stichtingsvorm met een organieke scheiding tussen bestuur en toezicht. De 

stichting kent drie organen: het bestuur, de raad van toezicht (RvT) en de deelnemersraad. Het eenhoofdige bestuur 

functioneert als stichtingsbestuur en de RvT functioneert als intern toezichthoudend orgaan. Bestuur en RvT 

functioneren onafhankelijk van elkaar.  

  

https://www.plein013.nl/
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In de deelnemersraad zijn de aangesloten schoolbesturen vertegenwoordigd. De deelnemersraad kent als doel het 

uitvoering geven aan het mede-eigenaarschap en daartoe op directe en voortdurende wijze betrokken zijn bij de 

voorbereiding en uitvoering van strategische en beleidsbepalende beslissingen binnen het samenwerkingsverband. 

 
Wie zoeken we? 
 De bestuurder is verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling en de dagelijkse leiding aan het 

samenwerkingsverband, waaronder een klein en betrokken team van professionele medewerkers. 

 De bestuurder is verantwoordelijk om samen met de schoolbesturen, het team en diverse partners uitvoering te 

geven aan het ondersteuningsplan 2022-2026. De bestuurder maakt daarbij ieders bijdrage bespreekbaar en 

zorgt voor een gedeelde visie, rekening houdend met de verschillen in achtergrond en context van de 

deelnemende scholen. 

 De bestuurder geeft in samenwerking met betrokken schoolbesturen richting en vorm aan thuisnabij passend 

onderwijs. De bestuurder neemt daarbij regie en verbindt vanuit passie mensen en organisaties. Richting geven 

aan de financiële ontwikkeling van het samenwerkingsverband is daarvan een integraal onderdeel.  

 De bestuurder beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en is een gezaghebbende 

gesprekspartner voor de aangesloten schoolbesturen, de gemeenten en andere ketenpartners. 

 De complexiteit van het samenwerkingsverband vraagt om een bestuurder met bewezen kwaliteiten in een 

eindverantwoordelijke functie, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en die snel kan schakelen tussen de 

verschillende rollen en taken. 

 

Praktische informatie en procedure 
Als deze vacature je aanspreekt en je beschikt over een academisch denk- en werkniveau, aangevuld met 

vaardigheden en competenties die bij deze functie horen, dan nodigen wij jou van harte uit om te solliciteren! 

 

Het betreft een functie voor 0,8 – 1,0 fte in schaal 14 conform de cao voor primair onderwijs. De overige 

voorwaarden zijn conform de bestuurders CAO. 

 

Belangrijke data 

 De voorselectiegesprekken vinden plaats in de week van 6 februari 2023. 

 De eerste gespreksronde vindt plaats in de tweede week van februari 2023. 

 De tweede gespreksronde vindt plaats in de derde week van februari 2023 

Een assessment zal deel uitmaken van de procedure. 

 

Je brief en curriculum vitae ontvangen wij graag uiterlijk 5 februari 2023 via het sollicitatieformulier dat je kunt 

vinden op vbent.org, ter attentie van Willy Egberink. 

 

Meer informatie, inclusief informatiepakket, via vbent.org en telefonisch: 088 20 51 600. 

https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/bestuurder-plein-013/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/bestuurder-plein-013/

