
 

 

 

Profielschets onafhankelijk voorzitter algemene  

ledenvergadering SWV PO 30 06 

 

 

Algemeen 
 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06) verricht de wettelijke taken ten 

aanzien van passend onderwijs ten behoeve van de scholen van de aangesloten schoolbesturen. De 

regio van het samenwerkingsverband wordt gevormd door de gemeenten Oss, Landerd, Bernheze, 

Uden en Meierijstad. 

Het samenwerkingsverband heeft een verenigingsvorm waarbij het bestuur van het 

samenwerkingsverband bestaat uit een professioneel bestuurder die de dagelijkse leiding over het 

samenwerkingsverband heeft, verantwoordelijk is voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering en 

verantwoording aflegt over het gevoerde beleid aan de algemene vergadering.  

De algemene vergadering bestaat uit de aangesloten schoolbesturen die lid zijn van de vereniging. 

De algemene vergadering fungeert als intern toezichthouder en keurt o.a. de begroting, het 

ondersteuningsplan en het jaarverslag goed. De algemene vergadering bespreekt met de bestuurder 

de voortgang van het afgesproken beleid en monitort de uitvoering hiervan. Binnen de algemene 

vergadering fungeert een auditcommissie en een remuneratiecommissie. 

Om het governance proces verder te versterken is besloten om te voorzien in een 

onafhankelijk voorzitter voor de algemene vergadering. De primaire taak van de 

voorzitter is om het governance proces binnen het samenwerkingsverband in goede 

banen te houden en mee te versterken. Binnen het samenwerkingsverband vindt 

besluitvorming plaats over de middelen die het Rijk rechtstreeks aan het 

samenwerkingsverband verstrekt.  



 

 

Het samenwerkingsverband heeft als taak te voorzien in een dekkend en passend aanbod voor alle 

leerlingen in de regio (primair onderwijs). De aangesloten schoolbesturen hebben in hun 

hoedanigheid van bevoegd gezag van de aangesloten scholen hierin een belangrijke taak. Het 

samenwerkingsverband is ondersteunend aan de aangesloten scholen en helpt de schoolbesturen 

om te voorzien in de zorgplicht om leerlingen een passend aanbod te bieden. Het 

samenwerkingsverband besluit over toe te kennen onderwijs (zorg)arrangementen aan leerlingen 

die specifieke ondersteuning nodig hebben. 

Taken onafhankelijk voorzitter 

De onafhankelijk voorzitter heeft de volgende taken: 

• Het leiden van de vergaderingen van de algemene vergadering; 

• Het voorbereiden van de algemene vergadering samen met de bestuurder (agenda-overleg); 

• Het fungeren als klankbord/sparringpartner voor de bestuurder; 

• Het regie voeren over het besluitvormingsproces en de interne werkwijze van de algemene 
vergadering als intern toezichthouder:  

a. het bewaken van de zorgvuldigheid in procedures en (statutaire/reglementaire) 
afspraken; 

b. het bewaken van de jaarkalender inclusief jaarcyclus en agendering; 
c. het bewaken van een evenwichtige belangenafweging  en kwaliteit in de 

besluitvorming; 
d. het zorgdragen voor de jaarlijkse zelf-evaluatie van de algemene vergadering in de 

rol van toezichthouder; 
e. het stimuleren van alle leden tot een actieve bijdrage in de meningsvorming binnen 

de algemene vergadering; 
f. het bewaken van de rolvastheid en de roldiscipline van de leden in de algemene 

vergadering. 

 

Benodigde kwaliteiten/competenties onafhankelijk voorzitter 

De onafhankelijk voorzitter: 

• Heeft het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie van de 
algemene vergadering te vervullen; 

• Heeft ervaring als onderwijsbestuurder (gehad); 

• Heeft bij voorkeur ervaring als onafhankelijk voorzitter van een toezichthoudend orgaan 
(gehad); 

• Beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om doortastend op te treden en om een 
leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de algemene vergadering; 

• Beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taakverdeling tussen de bestuurder, de 
verschillende commissies en de algemene vergadering; 

• Is sensitief; 

• Begrijpt het krachtenveld binnen het samenwerkingsverband waarbinnen de 
bestuurder moet opereren en kan de bestuurder hierover (onafhankelijk) 
adviseren; 

• Kan de leden aanspreken en waar nodig ook confronteren, gelet op de benodigde 
roldiscipline en rolvastheid. 



Overige benoemingseisen 

• De onafhankelijk voorzitter heeft geen enkel zakelijk of privébelang bij (de aangesloten
schoolbesturen van) het samenwerkingsverband;

• De onafhankelijk voorzitter heeft geen bestuurs- of toezichtfunctie of als werknemer en/of
gezagsrelatie met een aangesloten schoolbestuur, of heeft dit binnen de voorafgaande vier
jaren gehad;

• De onafhankelijk voorzitter onderhoudt geen functionele relatie met een aangesloten
schoolbestuur, of heeft dit binnen de voorafgaande vier jaren gehad.

Tijdsbeslag en vergoeding 

De algemene vergadering heeft op basis van de jaarkalender vijf reguliere algemene vergaderingen. 

Daarnaast zal sprake zijn van voorbereidend agenda-overleg met de bestuurder en tijd om te 

fungeren als klankbord/sparringpartner voor de bestuurder. De onafhankelijk voorzitter maakt geen 

deel uit van de remuneratiecommissie. Indicatief wordt uitgegaan van een tijdsbeslag van circa 50 

uur op jaarbasis. 

De onafhankelijke voorzitter ontvangt een passende vergoeding voor de werkzaamheden die is 

afgestemd op het aantal algemene vergaderingen per jaar en de benodigde tijd voor bilateraal 

overleg met de bestuurder (agenda-overleg en klankbord).   

Benoeming en benoemingstermijn 

Benoeming vindt plaats door de algemene vergadering van het samenwerkingsverband op basis van 

een voordracht door een ingestelde Benoemingsadviescommissie (BAC). 

De onafhankelijke voorzitter wordt benoemd voor de duur van het ondersteuningsplan. Het huidige 

ondersteuningsplan loopt af op 31 december 2023. Een herbenoeming voor de duur van het 

nieuwe ondersteuningsplan (vier jaar) is in principe mogelijk, mede afhankelijk van de (jaarlijkse) 

evaluatie. 


