
   
 

Het SWV VO Gelderse Vallei zoekt per 1 juli 2020 een 

Onafhankelijk voorzitter Raad van Toezicht 

 

ORGANISATIE 

Het Samenwerkingsverband (SWV) VO Gelderse Vallei is een stichting, waaraan de scholen voor 

voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio Ede, Wageningen en Rhenen 

deelnemen. Het streven is de leerlingen in deze regio een passende onderwijsplek te bieden, waar 

nodig met de gewenste ondersteuning. Het samenwerkingsverband speelt een belangrijke rol in de 

ontwikkeling van dit passende onderwijsondersteuningsaanbod.  

Het bestuur van SWV VO Gelderse Vallei heeft besloten om de governance structuur aan te passen. 

Het huidige Directeurencollectief krijgt onder meer de taak om het beleid met betrekking tot het 

passend onderwijs te bespreken en goed te keuren. De directeur vormt het bestuur. De gezamenlijke 

besturen van de aangesloten scholen vormen de Raad van Toezicht. Er zal een onafhankelijk lid met 

de rol van voorzitter aan de raad worden toegevoegd, op voordracht van de Ondersteuningsplanraad 

(OPR). De hoofdtaken van de Raad van Toezicht (RvT) zijn: 

• Toezicht houden op het bestuur van het samenwerkingsverband. 

• Fungeren als feitelijk werkgever voor de directeur-bestuurder. 

• Gevraagd  en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder. 

• Fungeren als een klankbord voor de directeur-bestuurder. 

• Verantwoording afleggen over het door de RvT uitgeoefende toezicht. 

 

De onafhankelijk voorzitter ontvangt jaarlijks een vergoeding van € 4.000,-. 

 

Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband: www.swvgeldersevallei.nl.  

 

WAT VRAGEN WIJ? 

Als lid RvT worden de volgende eigenschappen en kwaliteiten verwacht; hij/zij: 

• heeft het vermogen om vanuit het belang van SWV VO Gelderse Vallei te denken; 

• heeft oog voor de maatschappelijke ontwikkeling en verwachtingen m.b.t. Passend 

Onderwijs en kan deze betrekken bij zijn/haar werkzaamheden voor SWV VO Gelderse Vallei; 

• heeft affiniteit met Passend Onderwijs en kennis en ervaring op het gebied van Passend 

Onderwijs; 

• heeft besef van de netwerkstructuur en krachtenveld met diverse spelers (schoolbesturen, 

medezeggenschap, gemeente, vervolgonderwijs etc.) en het vermogen daarbinnen te opereren; 

• onderschrijft de leidende principes als beschreven in het ondersteuningsplan; 

• is onafhankelijk, integer en professioneel (rolbesef en rolvastheid); 

• vervult de rol zonder last en ruggenspraak; 

• beschikt over verbindend vermogen gericht op het bereiken van consensus. 

 

In de rol van voorzitter wordt aanvullend hierop het volgende verwacht:  

De belangrijkste taak van de voorzitter is het op spanning houden van de driehoek bestuur, 
directeurencollectief en raad van toezicht. Daarbij moet de voorzitter erop toezien dat de afgesproken  

http://www.swvgeldersevallei.nl/


   
 
procedures worden gevolgd en dat iedereen, organen en stakeholders, tot hun recht komen bij de 
beleidsvorming en uitvoering van het beleid. De onafhankelijkheid van de voorzitter impliceert 
geenszins dat deze niet betrokken is op de doelen van de stichting. Ook impliceert het niet dat de 
voorzitter de vergaderingen uitsluitend als technisch voorzitter leidt. Integendeel, van de voorzitter 
mag worden verwacht dat die betrokkenen uitdaagt bij de beleidsvorming, reflectie biedt op hun 
functioneren in de organen, confronteert met de consequenties van uitspraken en/of beleid, en wat 
verder behulpzaam kan zijn om tot een excellent functionerend samenwerkingsverband te komen. Dit 
vraagt om de volgende eigenschappen en kwaliteiten, aanvullend op welke reeds genoemd zijn bij het 
onafhankelijk lid RvT:  

• het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen; 

• inzicht en overzicht ten aanzien van de taakverdeling tussen de directeur-bestuurder, de RvT 

en het directeurencollectief; 

• een bruggenbouwer met bewezen verbindend vermogen, die de eenheid binnen de 

bestuurlijke discussie en besluitvormingsprocessen stimuleert; 

• kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische 

afwegingsprocessen en in staat deze kennis en ervaring positief aan te wenden; 

• oog voor het proces en is in staat om zowel de RvT-leden als de directeur-bestuurder op een 

positief kritische wijze aan te spreken op hun doen en laten. 

• fungeert als ‘critical friend’ van de directeur-bestuurder; 

• stelt zich op als goed werkgever van de directeur-bestuurder; 

• bewaakt de roldiscipline van de verschillende organen binnen SWV VO Gelderse Vallei; 

• bewaakt de agenda van de RvT conform de jaarplanning; 

• ervaring als toezichthouder. 

Van de voorzitter wordt aanwezigheid verwacht bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, 

inclusief voorbereiding. Tevens voert de voorzitter agenda-overleg met de directeur-bestuurder ter 

voorbereiding van de RvT-vergaderingen. 

 

De voorzitter van de RvT kan als onafhankelijk functioneren indien het lid: 

• nooit toezichthouder, bestuurder of directeur-bestuurder of in dienst van één van de 

aangesloten schoolbesturen of scholen is geweest; 

• niet als uitzendkracht, inhuurkracht of interim-medewerker bij één van de aangesloten 

schoolbesturen of scholen heeft gewerkt; 

• geen lid is of is geweest van de medezeggenschap van één van de aangesloten 

schoolbesturen of scholen; 

• ten tijde van (her)benoeming geen ouder is van een kind op één van de aangesloten 

scholen. 

 

INTERESSE? 

We ontvangen uw motivatiebrief en cv graag voor 8 juni 2020. U kunt deze mailen naar 

secretariaat@swvgeldersevallei.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 22 juni 2020 in de 

avond. 

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Mw. Stella Efdé, voorzitter toezichthoudend bestuur 

SWV VO Gelderse Vallei, via het secretariaat tel. 0318 – 240 328. 
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