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Profiel  Raad van Toezicht Samenwerkingsverband 
Roosendaal-Moerdijk (PO 30.02) 

Het Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk (verder SWV) bestaat uit 8 aangesloten 
schoolbesturen met totaal 77 scholen in de gemeenten Roosendaal, Rucphen, Halderberge, Moerdijk 
en Drimmelen. Vanuit het SWV worden schoolbesturen en scholen ondersteund bij het realiseren 
van passend onderwijs voor een optimale ontwikkeling van elke leerling. Passend onderwijs vindt 
plaats in de klas met een leerkracht die ertoe doet. De opdracht is om te zorgen voor onderwijs dat 
past bij de leerling. 

Missie SWV 
Het Samenwerkingsverband PO Roosendaal-Moerdijk hanteert de volgende missie: 
Het bieden van zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs aan elk kind in het primair onderwijs, 
aansluitend op zijn of haar ontwikkeling en talenten en afgestemd op zijn of haar 
onderwijsbehoeften. 
Met als motto: 

Zorg dat het past! 
 
De uitwerking van passend onderwijs blijft gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

a. De leerling staat centraal. 

b. Passend onderwijs wordt gerealiseerd in de klas. 

c. De kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen is goed en wordt steeds beter. 

d. Effectieve en efficiënte inzet van instrumenten, interventies en procedures. 

e. Passend onderwijs betekent niet 100% inclusief onderwijs, maar de juiste 

onderwijsondersteuning op maat. 

f. Een deel van de leerlingen heeft ook zorg buiten het onderwijs nodig, daarvoor wordt voor 

hen waar nodig ondersteuning op school en buiten school met elkaar verbonden.  

g. Flexibele, doelmatige en transparante inzet van de middelen. 

h. Samen werken aan een verantwoord en beheersbaar gebruik van de publieke middelen. 

 

Doorontwikkelen besturingsmodel 
Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk e.o. is gestart als een 
vereniging, waarbij de directie en het bestuur zijn toegewezen aan een directeur-bestuurder. Deze 
directeur-bestuurder draagt zorg voor het beleid en de dagelijkse uitvoering van taken. Het intern 
toezicht wordt uitgeoefend door de Algemene Ledenvergadering, waarin de bestuurders zitten 
namens de aangesloten schoolbesturen. Gelet op ontwikkelingen op het gebied van de Code Goed 
Bestuur en discussies die zijn gevoerd over de noodzaak van een onafhankelijk toezichthouder bij de 
samenwerkingsverbanden, heeft het samenwerkingsverband besloten om de vereniging om te 
zetten naar een stichting. De omzetting gaat gepaard met de instelling van een apart en 
onafhankelijk orgaan om intern toezicht te houden op de resultaten van het samenwerkingsverband. 
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Daarom is het SWV op zoek naar een voorzitter en 2 leden voor de Raad van Toezicht. Eén van de 
leden is tevens plaatsvervangend voorzitter. 

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht functioneert binnen de stichting met een eigen verantwoordelijkheid met een 
vastgestelde rol. Kernelementen van de toezichthoudende taak zijn: 

- toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen. 

- vaststelling dan wel goedkeuring van de begroting, het jaarverslag (inclusief het 

bestuursverslag en de jaarrekening) en het strategisch beleid en eventueel andere daartoe 

binnen het bevoegd gezag daartoe aangewezen besluiten.  

- aanwijzing van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening. 

- inrichting van het bevoegd gezag, ten minste door middel van een goedkeuringsrecht ten 

aanzien van statutenwijziging. 

- het werkgeverschap ten opzichte van de directeur-bestuurder. Daaronder is ten minste 

begrepen uitoefening van de bevoegdheden ten aanzien van benoeming, schorsing, ontslag 

en beloning.  

- met raad terzijde staan van de directeur-bestuurder en fungeren als klankbord. 

 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het functioneren van het SWV en het 
behalen van de doelen van het SWV. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten 
opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch 
kunnen opereren. 
Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk wordt geleid door een 
directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De 
Raad van Toezicht bestaat uit drie toezichthouders. 
 

Profiel Raad van Toezicht Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk 

Algemeen: 

Het profiel voor de Raad van Toezicht, dat bestaat uit 3 leden, dient ertoe te leiden dat de Raad van 
Toezicht zodanig is samengesteld dat: 

 Affiniteit met de doelstellingen en functie van het samenwerkingsverband aanwezig is 

waaronder affiniteit met passend onderwijs in het primair onderwijs. 

 Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt (met name in 

de regio van het SWV).. 

 Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig 

is, waarbij sprake is van de volgende expertisegebieden: 

o Onderwijskundig. 

o Juridisch. 

o Economisch. 

o Zorg/maatschappelijk. 
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 De leden van de Raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de directeur-bestuurder 

onafhankelijk en kritisch opereren. 

 Adequaat wordt voorzien in de toezicht, advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de 

directeur-bestuurder. 

Het competentieprofiel van de Raad van Toezicht is bedoeld voor de samenstelling van de Raad van 
Toezicht in zijn geheel. De onderstaande expertisegebieden moeten als geheel worden afgedekt, 
waarbij individuele leden deskundig zijn op 1 of meerdere van de domeingebieden. De leden kiezen 
uit hun midden de voorzitter. Vanuit het samenwerkingsverband wordt voorzien in secretariële 
ondersteuning.  

Algemeen competentieprofiel van ieder lid van de Raad van Toezicht 

 Affiniteit met Passend onderwijs m.n. gericht op primair onderwijs. 

 Inzicht in de onderwijssector, in onderwijsinstellingen en m.n. in de complexiteit van een 

SWV als netwerkorganisatie. 

 Betrokken zijn bij de maatschappelijke functie van het onderwijs en de opdracht van Passend 

Onderwijs. 

 Beschikken over een hbo of wo denk- en werkniveau. 

 Bezitten van kennis en ervaring op het gebied van bestuur, toezicht, onafhankelijkheid en 

onpartijdigheid. 

 Op strategisch niveau kunnen opereren. 

 Beschikken over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. 

 Tijd en energie ter beschikking hebben en willen stellen. 

 Het vermogen om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen. 

 Goede communicatieve en sociale vaardigheden. 

 Vanuit metapositie kunnen reflecteren op de betekenis van significante patronen. 

 Adviseren en bevragen. 

Onderwijskundig domein 

 Affiniteit met en beschikken over kennis van (passend) onderwijs, waaronder affiniteit met 

de onderwijsondersteunings- en jeugdhulpproblematiek in de regio van het 

samenwerkingsverband. 

Zorg/maatschappelijke domein 

 Maatschappelijke inbreng – relevante ontwikkelingen ‘van buiten naar binnen’ brengen. 

 Affiniteit met ontwikkelingen in jeugdhulpverlening/sociaal domein. 

 Bestuurlijke/toezichthoudende ervaring op maatschappelijk gebied. 

Juridisch domein 

 Kennis van relevante juridische kaders, besluitvormingsprocessen. 
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Financieel-economische domein 

 Algemene financieel-economische kennis (kengetallen, risico’s etc.). 

 Kennis van onderwijsbekostiging en verantwoording. 

Van de leden van Raad van Toezicht wordt tevens verwacht dat zij zich houden aan de Code Goed 
Bestuur van de PO-Raad, voor zover van toepassing op het samenwerkingsverband 

Overige benoemingseisen: 

 Leden verrichten hun werkzaamheden onafhankelijk. 

 Leden hebben geen enkel zakelijk of privébelang bij het samenwerkingsverband. 

 Leden hebben geen bestuur- of toezichtfunctie of als werknemer een gezagsrelatie met een 

aangesloten schoolbestuur, of hebben dit binnen de voorafgaande vier jaren gehad. 

 Leden onderhouden geen functionele relatie met een aangesloten schoolbestuur, of hebben 

dit binnen de voorafgaande twee jaren gehad. 

 Bij voorkeur afkomstig uit de regio van het SWV. 

Risicoprofiel: 

Het samenwerkingsverband heeft als organisatie een zeer beperkt risicoprofiel. De organisatie heeft 
een zeer beperkte werkgeversrol en wettelijk is geregeld dat de deelnemende besturen voor regulier 
basisonderwijs verantwoordelijk zijn voor eventuele tekorten. 

Bezoldiging 

De Raad van Toezicht betreft een onbezoldigde functie. Voor de vergaderingen wordt een 
vergadervergoeding beschikbaar gesteld en een tegemoetkoming in de reiskosten. 

Solliciteren 
Bent u geïnteresseerd in een van de functies van de Raad van Toezicht bij de stichting 
Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk? Mail dan uw motivatiebrief en curriculum vitae naar 
secretariaat@po3002.nl. U kunt reageren tot uiterlijk 30 juni  2018.De gesprekken vinden in overleg 
plaats in de loop van september 2018 . 
Nadere informatie is te verkrijgen via secretariaat@po3002.nl of via 0165-330966. 
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