PROFIELSCHETS
directeur Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Weert, Nederweert en Cranendonck (VO3103)
1. Profiel Directeur
Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Weert, Nederweert en Cranendonck is op zoek naar een
Directeur die als eindverantwoordelijke het ondersteuningsaanbod conform het ondersteuningsplan
doorontwikkeld/realiseert.
1.1.

Persoon die wij zoeken

Hiervoor zijn wij op zoek naar iemand met ervaring in een complexe bestuurlijke omgeving. Iemand die
optimisme en overtuiging uitstraalt, van nature makkelijk omgaat met verschillende type mensen en positieve
relaties handhaaft zonder daarbij de doelen van de organisatie uit het oog te verliezen. U bent onderzoekend,
inventief en staat open voor nieuwe ideeën en oplossingen waarbij u de praktische, bedrijfseconomische
aspecten niet uit het oog verliest. U heeft het vermogen om zaken analytisch te benaderen maar bent ook in
staat te anticiperen op de gevoelens, emoties van mensen waarbij u het totale beeld niet uit het oog verliest.
U heeft zicht op ontwikkelingen in het (speciaal) onderwijs en het domein jongeren in de brede zin van het
woord en diepgaande kennis van de ontwikkelingen van passend onderwijs. Brede kennis van en inzicht in
maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs (en het welzijn) en de politiek-bestuurlijke
(besluitvormings-) processen op regionaal niveau.
1.2.

Belangrijkste taken

Om de doelstelling van de functie te realiseren zal de Directeur zich in belangrijke mate bezig houden met:
 Faciliteren en adviseren naar bestuur en stakeholders waaronder beheren financiën en verantwoording
afleggen
 Creëren en implementeren korte en lange termijn visie
 Netwerken/overleg stakeholders
 Leiding geven aan het bureau
2. Situatieschets Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs
2.1.

Kenmerken en organisatie

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Weert, Nederweert en Cranendonck is binnen de
genoemde gemeentes verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend netwerk passend onderwijs. Dit
doet ze samen met het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Weert-Nederweert. Er vindt daarnaast
goede afstemming plaats tussen onderwijs en gemeenten. Gemeenten hebben taken die van belang zijn voor
het realiseren van passend onderwijs, zoals leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting en leerplicht. In 2015 zijn
daar jeugdhulp, bevordering van participatie en maatschappelijke ondersteuning bij gekomen.

2.2.

Besturen

Het SWV VO Weert, Nederweert en Cranendonck bestaat uit twee schoolbesturen voor Voortgezet Onderwijs
en zes schoolbesturen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. De SWV’en PO en VO hebben ieder een eigen
rechtspersoon. Zij werken gezamenlijk aan het realiseren van een doorgaand onderwijs- en
ondersteuningsaanbod voor de leerlingen in de regio Weert. De schoolbesturen binnen de beide SWV’en
maken afspraken over hoe voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd.
Deze afspraken zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan (OP) van het samenwerkingsverband.
2.3.

Doelstelling

De scholen in het SWV hebben als gezamenlijk doel te komen tot ontwikkeling en organisatie van een
regionaal dekkend ondersteuningsaanbod. Alle scholen voldoen aan de norm van basisondersteuning. Als op
enig moment een aanvraag voor Extra Ondersteuning bij het SWV wordt gedaan, is duidelijk dat de school de
basisondersteuning heeft geboden conform de afspraken die gemaakt zijn in het ondersteuningsplan. Alle
scholen beschrijven in een schoolondersteuningsprofiel de manier waarop zij vorm geven aan de
basisondersteuning en de vormen van lichte interne ondersteuning. Deze informatie is toegankelijk voor
ouders en leerlingen. Kennis en ervaring op het gebied van ondersteuning van leerlingen met specifieke
onderwijsondersteuningsbehoeften worden benut, uitgebreid en gedeeld.
2.4.

Bestuursmodel

SWV VO Weert, Nederweert en Cranendonck kent als bestuursmodel het zogenaamde
‘bestuur/directiemodel’. Het bestuur van het samenwerkingsverband, waarin alle aangesloten schoolbesturen
zitting hebben, neemt de rol van intern toezichthouder op zich en mandateert bestuurlijke taken en
bevoegdheden via een managementstatuut aan de directeur. Het toezichtkader en de vergaderstructuur zijn
vormgegeven conform de statuten.
2.5.

Verantwoordelijkheden

De directeur van het samenwerkingsverband legt verantwoording af aan het bestuur van het
samenwerkingsverband (met alle betrokken schoolbesturen) met betrekking tot bruikbaarheid en de kwaliteit
van de (strategische meerjaren) advisering en de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten,
het ondersteuningsplan (inclusief de totstandkomingsprocedure), de effectiviteit van het overleg met de
stakeholders, alsmede over de kwaliteit van de gegeven leiding aan de diverse
organisatieonderdelen/medewerkers van (en in dienst bij) het samenwerkingsverband.
3. Salarisindicatie
Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform de CAO-VO 2016-2017, schaal 13, 2 dagen per
week. De werkzaamheden kunnen als ZZP-er verricht worden en eventueel via een benoeming bij één van de
betrokken schoolbesturen.

4. Meer informatie
Sollicitaties kunnen tot 7 december 2017 gericht worden aan:
LVO Weert
T.a.v. de heer J. Hausmans
Postbus 69 6000 AB Weert
directiesecretariaat@lvo-weert.nl

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de voorzitter van het SWV VO,
de heer J. Hausmans, tel. 0495-657757.

