
Voorzitter Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet 

Onderwijs Roosendaal e.o. 

 
Als onafhankelijk voorzitter: 

 Ben je voorzitter van de vergaderingen van de raad van toezicht; 
 Heb je periodiek overleg met de directeur-bestuurder; 
 Ben je regisseur van het interne governanceproces van de raad van toezicht; 
 Vervul je de werkgeversrol in de werkgeverscommissie ten aanzien van de 

directeur-bestuurder; 
 Draag je jaarlijks zorg voor het evalueren van het functioneren van het toezicht en 

de verantwoording hierover. 

Het samenwerkingsverband 
Het samenwerkingsverband bestaat uit 7 schoolbesturen. De regio omvat de 
gemeenten Roosendaal, Halderberge en Moerdijk. 
 
De wettelijke taak van het SWV is het tot stand brengen van een samenhangend 
geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, en wel 
zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken 
en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in 
het onderwijs krijgen. 
 
Per 1 januari 2021 wordt binnen het samenwerkingsverband een wijziging 
doorgevoerd in de governance om rollen en verantwoordelijkheden beter te 
beleggen en het toezicht onafhankelijker te maken. 

Wie ben jij? 
Je hebt ervaring met het voorzitten van overleggen waarin de belangen van de 
deelnemers door elkaar kunnen lopen, waarin de belangen soms divers en soms 
tegenstrijdig kunnen zijn. Dit vraagt dat je ervaring hebt en zaken (door)ziet en 
bespreekbaar maakt. Per slot van rekening zijn de doelen van de Stichting als 
geheel bepalend. 
 
Je bent absoluut onafhankelijk, vaardig in de communicatie en een prettige, 
eerlijke persoon. 
 
Je werkt vanuit een maatschappelijk doel, hebt kennis van thema’s gelinkt aan de 
gemeenten zoals de jeugdwet, leerplicht en zorg. 
 
Vanuit jouw werkgeversrol ben je voor de directeur-bestuurder een goede 
luisteraar, vraag je door, ben je een klankbord, geef je vertrouwen en ben je 
inspirerend. 

Wat kunnen wij jou bieden? 
Een uitdagende en gevarieerde functie binnen een organisatie die overstapt naar 
een two tier model, waarin rollen veranderen en mensen vanuit jouw senioriteit en 
bekendheid met de vraagstukken worden uitgedaagd het goede te doen voor alle 
leerlingen binnen het samenwerkingsverband. 



 
De raad van toezicht heeft op basis van de jaarkalender ca 5 reguliere 
vergaderingen. Daarnaast zal sprake zijn van voorbereidend agenda-overleg met de 
directeur-bestuurder en tijd om te fungeren als klankbord/sparringpartner voor de 
directeur-bestuurder. De onafhankelijk voorzitter maakt tevens deel uit van de 
remuneratiecommissie. Indicatief wordt uitgegaan van gemiddeld 1 dag per maand. 
 
De onafhankelijk voorzitter ontvangt een passende vergoeding op basis van de 
richtlijnen van de VTOI, zijnde € 5.000. 

Herken jij jezelf in dit profiel? 
Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren. Stuur je curriculum vitae met 
motivatiebrief uiterlijk 16 september 2020 aan Spijtenburg Werving en Advies 
t.a.v. Angelica Bus, via a.bus@spijtenburg.nl. 

Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Angelica Bus; voor 
vragen over de procedure kun je terecht bij Michelle de Rover via 076 – 2063 333. 
 
Uiterlijk eind augustus wordt het verdere tijdpad ten aanzien van deze vacature 
bekend. 
 
We streven ernaar de sollicitatieprocedure vóór 1 november 2020 af te ronden 
teneinde met ingang van 1 januari 2021 de benoeming in te kunnen laten gaan. 
 
Nadere informatie kun je vinden op https://www.swvroosvo.nl/. 
 
Bekijk hier het volledige profiel. 
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