RSV BREDA EO
Ridderstraat 34
4902 AB Oosterhout (NB)

In de Stichting Regionaal SamenwerkingsVerband Breda eo werken 12 schoolbesturen in een brede regio
rondom Breda aan de vormgeving van passend onderwijs. Zij werken voor de ca. 23.000 leerlingen op 34
scholen. De beleidskaders van het RSV Breda zijn vastgelegd in het Ondersteuningsplan 2018-2022. Het
bestuursmodel betreft een one-tier-model: uitvoerend en toezichthoudend bestuur zijn beiden onderdeel van
één orgaan, n.l. het bestuur. Dit bestuur bestaat uit één vertegenwoordiger vanuit ieder van de 12 aangesloten
schoolbesturen. Vanuit de door het bestuur uitgesproken wens te komen tot een meer onafhankelijk toezicht op
het RSV Breda eo ontstaat er per 1 november 2019 een vacature voor:

Voorzitter van het bestuur
De voorzitter van het bestuur heeft als taak er voor te zorgen dat er een afgewogen en zorgvuldig
besluitvormingsproces tot stand komt. De voorzitter simuleert verschillende gezichtspunten, maar brengt
zonodig ook standpunten bij elkaar en heeft oog voor achterliggende belangen die aan de orde zijn. De
voorzitter wijst de deelnemers ook op het gezamenlijk belang van de leerling die passende ondersteuning
nodig heeft.
De voorzitter heeft de volgende rollen:
1. voorzitter van de vergadering van het toezichthoudend (algemeen) bestuur van het
samenwerkingsverband en voorzitter van het bestuur (zonder stemrecht); jaarlijks zijn dit 6-8
vergaderingen;
2. sparringpartner voor de directeur van het samenwerkingsverband bij de voorbereiding van deze
vergaderingen;
3. regisseur van het interne governanceproces van het bestuur.
Gevraagde competenties:
oog hebben voor de verschillende (schoolbestuurlijke) belangen die spelen;
het voorop zetten van het gezamenlijk belang van de leerling;
kunnen fungeren als verbindende factor in het samenwerkingsverband;
ruimte kunnen geven aan alle schoolbesturen voor inbreng in de vergadering en erop toezien dat
één of meer schoolbesturen niet worden overruled;
kunnen bewaken van de rolvastheid in het (toezichthoudend) algemeen bestuur;
kunnen onderhouden van een goede werkrelatie met de directeur;
integer zijn; er mogen geen “eigen organisatie”- belangen zijn.
Affiniteit met jeugdhulpverlening is een pré.
Bijzonderheden:
De zittingstermijn bedraagt 4 jaar met optie tot eenmalige verlenging.
De vergoeding bedraagt de maximale vrijwilligersvergoeding. Momenteel bedraagt die € 1.700,-Uw reactie graag uiterlijk 23 september naar: vo@rsvbreda.nl.
Sollicitatiegesprekken staan vooralsnog gepland op 1 oktober 2019.
Voor meer info: www.rsvbreda.nl of 076-5607777.

