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Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 zoekt een ervaren bestuurder met een heldere innovatieve visie op 
passend onderwijs. Een verbinder die gelooft in de kracht van samenwerking bij de invulling van het recht van ieder kind 
op goed onderwijs. 
 

 
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (regio) 30 06, is een vereniging van veertien schoolbesturen. Zes 
daarvan verzorgen speciaal onderwijs en acht regulier en/of speciaal basisonderwijs.   
Het samenwerkingsverband telt 95 basisscholen, waarvan drie voor speciaal basisonderwijs en vijf scholen voor 
speciaal onderwijs. Het werkgebied omvat de gemeenten Oss, Uden, Meijerijstad (behalve Schijndel), Bernheze en 
Landerd. Doel van de samenwerking is het realiseren van passend onderwijs voor alle kinderen en in het bijzonder 
voor kinderen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben. “Regulier waar het kan, speciaal waar het nodig 
is” en “lokaal waar het kan, regionaal waar het moet”. 
De veertien aangesloten besturen vormen samen de Algemene Leden Vergadering (ALV), het toezichthoudend 
orgaan. Binnen de ALV zijn drie commissies ingesteld: de renumeratiecommissie, de kwaliteitscommissie en de 
auditcommissie. De ALV heeft sinds kort een onafhankelijk voorzitter. 
De Ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan en hierin zijn ouders en medewerkers 
vertegenwoordigd. De medezeggenschap betreft het beleid en de verdeling van de middelen. De OPR heeft als 
wettelijke taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het ondersteuningsplan van het 
samenwerkingsverband. De OPR volgt ook de voortgang, denkt mee over belangrijke thema’s en helpt bewaken of 
de gestelde doelen ook worden gehaald. 
De Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen en Arrangementen (ACTA) heeft twee taken: 

• Het beantwoorden van adviesvragen inzake ondersteuningsvraagstukken. 

• Het beoordelen van aanvragen voor toelaatbaarheidsverklaringen en aanvullende arrangementen voor het 
speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs en het afgeven van deze verklaringen. 

 
CONTEXT 
De organisatie SWV PO 30 06 is een relatief jonge organisatie, nog volop in ontwikkeling en op weg naar het 
realiseren van een samenhangend geheel van voorzieningen voor ondersteuning binnen en tussen scholen, 
voorschoolse instellingen, de zorg en jeugdhulp. 
In het Ondersteuningsplan 2019-2023 is de koers voor de komende jaren uitgezet, worden de ambities verwoord en 
de stand van zaken beschreven. Zie:  https://www.swvpo3006.nl/Ondersteuningsplan-2019-2023 . De nieuwe 
bestuurder wordt geacht de ingezette koers voort te zetten waarbij in het finetunen nog voldoende ruimte is voor 
inbreng van eigen visie en ideeën.  
 
Na een eerste fase van opbouw en inrichting ligt er nu een stevig fundament. De organisatie heeft acht speerpunten 
benoemd waarmee men voortvarend aan de slag is gegaan. Er is veel in de steigers gezet en de benoemde 
speerpunten bevinden zich in diverse stadia van ontwikkeling.  De volgende stap is een verdiepingsslag door verder 
te ontwikkelen, te implementeren, te borgen, te monitoren en te evalueren.  Daarbij past heldere communicatie 
over de te nemen stappen, het goed beleggen van het eigenaarschap en een realistisch tijdspad.  
De bestuurder geeft direct leiding aan het team van het samenwerkingsverband, dat bestaat uit een 
managementassistente, een IT-specialist, vier stafmedewerkers en het dyslexie-team. Het team heeft behoefte aan 
een bestuurder met een innovatieve visie op passend onderwijs, die een heldere koers vaart, kaders stelt en 
aanspreekt op commitment en verantwoordelijkheid. Die in de professionele discussie een kritische, uitdagende en 
inspirerende gesprekspartner kan zijn. In de aansturing is vertrouwen in- en ruimte voor deskundigheid en 
professionaliteit van de medewerkers essentieel. 
De bestuurder speelt in het grotere geheel een sterk verbindende rol en voegt waarde toe aan de relatie tussen het 
samenwerkingsverband en de schoolbesturen, tussen het samenwerkingsverband en de gemeentes en de overige 
partners in de keten. Het versterken van de onderlinge verbinding tussen de schoolbesturen o.a. door het initiëren 
en organiseren van een continue dialoog over relevante actuele thema’s heeft prioriteit. 

https://www.swvpo3006.nl/Ondersteuningsplan-2019-2023


 

3 

 
Rieken & Oomen | info@riekenoomen.nl | www.riekenoomen.nl | +31 (0) 30 293 01 44 | +31 (0) 43 321 96 07 

 

 

In de complexiteit van dit krachtenveld weet de bestuurder zich te profileren als boegbeeld en kartrekker. Is hierin 
zichtbaar en toegankelijk voor alle geledingen. Weet op basis van formele en informele contacten wat er speelt of 
gaat spelen en kan daar proactief en/of preventief op inspelen en de verwachtingen managen.   
Heeft oog en oor voor het collectieve belang versus de eigenheid en autonomie van de afzonderlijke schoolbesturen 
en weet hierin een juiste balans te hanteren. Kan doortastend doorpakken en tegelijk investeren in de relatie. 
Beschikt over ondernemerschap en durft (afgewogen) risico’s te nemen. 
De bestuurder communiceert open en transparant. Beweegt zich van nature gemakkelijk in de diverse gremia, wekt 
vertrouwen en krijgt mensen mee.  
De bestuurder is zich te allen tijde bewust van de verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige inzet en besteding van 
maatschappelijke gelden in het belang van de kinderen in het werkgebied, hun ouders en alle andere bij het 
samenwerkingsverband betrokkenen.  
 
DE OPDRACHT 
• Het doorontwikkelen, implementeren, borgen en evalueren van de ingezette koers. Het overzicht bewaken en 

prioriteiten stellen. 
• Verder vorm geven aan het team van SWV PO 30 06 met een focus op teamvorming, positionering en 

optimaliseren van het diensten-/ producten aanbod. 
• Meedenken en ondersteunen bij het uitwerken en inrichten van specifieke en innovatieve initiatieven zoals de 

ontwikkeling van specialistische voorzieningen. 
• Als boegbeeld het samenwerkingsverband intern en extern blijvend profileren, positioneren en versterken. 

 
KERNCOMPETENTIES 
• Authentiek en toegankelijk 
• Verbinder “van nature” 
• Koersvast en richtinggevend 
• Ondernemend en resultaatgericht  
• Flexibel en diplomatiek. 
 
FUNCTIE-EISEN 
• Bestuurlijke ervaring, opgedaan in een organisatie in ontwikkeling. 
• Kennis van relevante wet- en regelgeving en een scherp financieel inzicht. 
• Academisch werk- en denkniveau met een uitstekend schakelvermogen naar tactisch-en operationeel niveau. 
• Aantoonbare affiniteit met het primair (speciaal)onderwijs. 
• Visie op relevante actuele ontwikkelingen en die kunnen vertalen naar nieuwe inzichten voor het 

samenwerkingsverband. 
 
ARBEIDSVOORWAARDEN 
 SWV PO 30 06 biedt de nieuwe bestuurder een pittige en unieke uitdaging in een inspirerende en innovatieve 
onderwijsomgeving, waar veel ruimte is voor inbreng van eigen visie en ideeën.  
De functie is ingeschaald conform de CAO- bestuurders PO in schaal B2.  
 
PROCEDURE 
De begeleiding van deze procedure is in handen van Marianne oude Veldhuis, senior adviseur van Rieken & Oomen. 
Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van 
geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd.  
 
SOLLICITATIE EN INLICHTINGEN 
Voor inhoudelijke vragen m.b.t. het functieprofiel kunt u contact opnemen met Marianne oude Veldhuis op  
Donderdag 25 maart tussen 09.00 – 10.00 uur of op donderdag 1 april tussen 16.00 – 17.00 uur. U kunt ons bereiken 
via telefoonnummer 043-321 96 07.  
 
Uw sollicitatie ontvangen wij graag voor 6 april via www.riekenoomen.nl/vacatures Klikt u op deze vacature dan 
kunt u reageren via uw persoonlijk dossier. 
 

http://www.riekenoomen.nl/vacatures

