
 

 

Profielschets onafhankelijk voorzitter 

Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO 

Het bestuur van Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO is op korte termijn op zoek naar een 
onafhankelijk voorzitter 

 

Over het samenwerkingsverband 
 

Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO verricht de wettelijke taken ten aanzien van passend 
onderwijs op de scholen van de aangesloten schoolbesturen. Het samenwerkingsverband stelt zich 
ten doel dat alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband, eventueel met de benodigde extra 
ondersteuning, een bij hun uitstroomprofiel passend diploma/certificaat behalen. Vanuit die 
gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid voor alle leerlingen, vormen de schoolbesturen het 
samenwerkingsverband zodat een kwalitatief hoogwaardig, dekkend aanbod kan worden 
gerealiseerd.  
 

Bestuurlijke structuur 
 

Stichting Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO bestaat uit 8 schoolbesturen voor Voortgezet 
Onderwijs. De 13 scholen liggen in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en 
Woensdrecht. Samen zijn zij binnen het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het bieden 
van passend onderwijs en ondersteuning aan ca. 7.000 leerlingen.  
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door een directeur-bestuurder en vertegenwoordigers 
van de 8 schoolbesturen. Waarbij de directeur-bestuurder uitvoerend bestuurt en de overige 
bestuursleden als intern toezichthouder fungeren. Om de onafhankelijkheid in het toezicht te 
versterken kiest het bestuur ervoor om een onafhankelijk voorzitter aan te stellen. De nieuw te 
benoemen onafhankelijk voorzitter maakt onderdeel uit van het toezichthoudend deel van het 
bestuur en heeft stemrecht.  
Het bestuur heeft een remuneratie commissie en een financiële auditcommissie ingesteld. 

 



 

 

Profielschets onafhankelijk voorzitter 

Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO 

Taken van de onafhankelijk voorzitter  
 

De primaire taak van de onafhankelijk voorzitter is om het governance proces binnen het 
samenwerkingsverband in goede banen te houden en mee te versterken. Daarnaast ziet de 
onafhankelijk voorzitter er op toe dat de belangen van álle stakeholders goed meegewogen worden 
in de besluitvorming binnen het samenwerkingsverband. Hij of zij stimuleert dat verschillende 
gezichtspunten aan bod komen en bewaakt dat de toezichtrol goed wordt ingevuld. Verder fungeert 
de onafhankelijk voorzitter als klankbord voor de directeur-bestuurder en bereidt samen met hem de 
bestuursvergaderingen voor. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. 
 

De onafhankelijk voorzitter ziet toe op de kwaliteitscyclus van het samenwerkingsverband en draagt 
zorg voor de zelf-evaluatie van het bestuur. Hij of zij voert regie over het besluitvormingsproces en 
bewaakt procedures en afspraken. Daarnaast stimuleert de onafhankelijk voorzitter tot een actieve 
bijdrage in de meningsvorming in de bestuursvergaderingen. 
 

Als lid van de remuneratiecommissie vervult de onafhankelijk voorzitter een vertegenwoordigende 
rol als werkgever van de directeur-bestuurder. 
 

Benodigde kwaliteiten 
 

Ervaring en deskundigheid 
De te benoemen kandidaat: 

• Heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in complexe (maatschappelijke) 
organisaties; 

• Heeft ervaring met complex verandermanagement en ontwikkelingsvraagstukken; 

• Is bekend met beleids- en financiële documenten en kan deze doorgronden; 

• Begrijpt het krachtenveld binnen het samenwerkingsverband waarbinnen de directeur-
bestuurder moet opereren en kan de directeur-bestuurder hierover adviseren; 

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

 

Specifiek aandachtsgebied 
Ervaring en deskundigheid op één of meerdere terreinen is een pré bij het vervullen van de taak 
als onafhankelijk voorzitter. Te denken valt aan: 

• Onderwijskunde en kwaliteitszorg; 

• Juridisch; 

• Financieel. 
 

Maatschappelijke betrokkenheid 
De te benoemen kandidaat: 

• Heeft een speciale drive en affiniteit met passend onderwijs en jongeren waarbij het 
niet vanzelf gaat;  

• Voelt zich maatschappelijke betrokken en beijvert de code goed bestuur, integriteit, 
verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 

• Beschikt over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 

• Heeft affiniteit met de regio Westelijk Brabant;  
 

Onafhankelijkheid 
De te benoemen kandidaat: 

• had of heeft geen enkel zakelijk of privébelang bij de aangesloten schoolbesturen of 
scholen van het samenwerkingsverband. 



 

 

Profielschets onafhankelijk voorzitter 

Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO 

Tijdsbeslag en vergoeding 
 

Het bestuur heeft op basis van de jaarkalender vijf vergaderingen. Daarnaast zal sprake zijn van 
voorbereidend agenda-overleg met de directeur-bestuurder en tijd om te fungeren als klankbord 
voor de directeur-bestuurder. De onafhankelijk voorzitter maakt ook deel uit van de 
remuneratiecommissie. Indicatief wordt uitgegaan van een tijdsbeslag van 50 uur op jaarbasis. 
De onafhankelijk voorzitter ontvangt een vergoeding van € 5.000,- per jaar. Deze vergoeding is 
afgeleid van de richtlijnen die de VTOI hanteert. 
Benoeming en benoemingstermijn 
De onafhankelijk voorzitter wordt door het bestuur benoemd voor de duur van het lopende 
ondersteuningsplan dat loopt tot 1 augustus 2023. Een herbenoeming voor de duur van het nieuwe 
ondersteuningsplan is mogelijk, mede afhankelijk van de jaarlijkse evaluaties. 
 

Informatie 
 

Meer informatie over deze vacature of over het samenwerkingsverband is te verkrijgen bij: 
Leon de Rond, voorzitter a.i.: ldrond@rsgrijks.nl     
Theo van Rijzewijk, directeur-bestuurder: theo.vanrijzewijk@swvbrabantsewal.nl  
 

Interesse? 
 

Als u zich in dit profiel herkent en de vacature u aanspreekt, horen wij graag van u. Uw motivatie en 
curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 3 december 2020 versturen via www.vbent.org ter attentie van 
Luuk van Aalst, onder vermelding van vacaturenummer 20200495. 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 15 december a.s. tussen 14.00 en 17.00 uur.
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