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Samenwerkingsverband Plein 013 zoekt per 1 augustus 2020 
(of zoveel eerder als mogelijk) een interim 

directeur (0.8 – 1,0 fte) 
 

‘Een verbindende en doorpakkende netwerker met ruime kennis 
van passend onderwijs’ 
 
Als interim-directeur ben jij dé verbindende factor tussen alle belanghebbenden.  
Je weegt zorgvuldig de belangen, schakelt snel op verschillende niveaus en betrekt belanghebbenden 
bij onze gemeenschappelijke visie:  
“Wij willen bereiken dat iedere leerling thuisnabij onderwijs krijgt, waarbij de ontwikkeling en het tot 
ontplooiing laten komen van het volle potentieel van de leerling op het gebied van kwalificatie, 
socialisatie en persoonsvorming uitgangspunt is. Het samenwerkingsverband is ondersteunend aan 
het proces dat scholen en schoolbesturen hiervoor inzetten.” 
Het samenwerkingsverband streeft naar een zo inclusief mogelijke vorm van passend onderwijs op 
elke school, maar vooral naar een netwerk van onderwijsvoorzieningen die in gezamenlijkheid 
inclusief werken. Dat kan op wijk-, buurt- of dorpsniveau zijn en in sommige specifieke gevallen ook 
op regionaal niveau. Aangezien we streven naar een zo inclusief mogelijke vorm van passend 
onderwijs, beschouwen wij het specialistisch onderwijs als ondersteunend aan en aanvullend op het 
regulier basisonderwijs.   
 
Je draagt verantwoordelijkheid voor de realisatie van het ondersteuningsplan en voor de dagelijkse 
gang van zaken van het samenwerkingsverband m.b.t. de (meerjaren)begroting, jaarplanning, de 
uitvoering van het beleid en aansturing van medewerkers. Het eigenaarschap inzake de 
onderwijsondersteuning op de scholen wordt door jouw inspirerende aansturing versterkt.  
 
Je bent zeer vaardig in het aangaan en onderhouden van strategische, duurzame relaties en in het 
onderhandelen met relevante partijen over toekenning van middelen en gelden. 
 
Je pakt door op de transitie die is ingezet door het samenwerkingsverband in het ondersteuningsplan 
2019-2023. 
 
Opdracht 
Deze interim-directeur geeft leiding aan de reorganisatie waar Plein 013 voor staat, heeft oog voor 
de lopende processen, geeft mede vorm aan de wijkgerichte aanpak en geeft uitvoering aan de 
consequenties van de aflopende detacheringen/tripartite overeenkomst.  
 
Functie-eisen/Profiel 
De interim-directeur beschikt over de volgende competenties:  

 Werkt vanuit passie voor onderwijs, heeft een gedegen kennis van passend onderwijs en 
Plein 013 om de operationele zaken direct over te kunnen pakken.  

 Kan goed schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. 

 Zoekt naar oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn en voert de 
dialoog vanuit gelijkwaardigheid; denkt vanuit mogelijkheden en kansen.  

 Is een duidelijk, empathisch en ervaren leider.   
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 Kan autonoom handelen (moet besturen kunnen adviseren en daarin lef tonen). 

 Heeft analytische en consulting skills om voorstellen te kunnen doen voor andere vorm van 
organisatie van passend onderwijs en voorstel te kunnen uitwerken voor nieuw te vormen 
organisatie. 

 Heeft voldoende kennis en kunde hebben om zich staande te houden in bestuurlijke context. 

 Stelt zich dienstbaar op aan doel van bestuurders en de organisatie Plein013 en geeft 
uitvoering aan / zet voorwaardelijke zaken op de rails om van het ondersteuningsplan een 
succes te maken. Nu en met het oog op de toekomst. 

 Werkt vanuit een sterke visie en handelt koersvast en transparant. 

 Heeft ruime leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een onderwijssetting. 

 Beschikt over academisch werk- en denkniveau. 
 
Kaders: wet- en regelgeving PO, Passend Onderwijs en Ondersteuningsplan Plein013 
 
Wie zijn wij ? 
Plein 013 is het samenwerkingsverband voor ruim 24.000 leerlingen van alle scholen voor primair 
onderwijs in de regio Tilburg. Het samenwerkingsverband Plein 013 bestaat uit 81 basisscholen,  
4 speciale basisscholen en 4 scholen voor speciaal onderwijs. 
Medio 2019 heeft het bestuur een groot deel van haar taken en bevoegdheden gemandateerd aan 
een directeur a.i. om zelf meer als bestuur op hoofdlijnen te kunnen functioneren.  
 
Wat doen wij? 
Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving.  
We zetten ons in om voor alle leerlingen in onze regio in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod 
te doen dat passend is bij hun ondersteuningsbehoefte. We doen dit bij voorkeur in de gewone 
basisschool. Ouders, leraren en kinderen zijn in het proces van Passend onderwijs de belangrijkste 
partners. Voor doorgaande lijnen en afstemming, werken we nauw samen met andere partners, 
die ouders en scholen daarbij ondersteunen. Samen met de scholen in de regio maken we afspraken 
over passende ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. Daarnaast beslissen we of een 
leerling wordt toegelaten tot het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. 
Passend onderwijs betekent voor ons samenwerkingsverband dat de scholen onderwijs aanbieden 
voor iedere leerling dat past bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is onze ambitie 
om binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig 
onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind in ons samenwerkingsverband zich optimaal kan 
ontwikkelen.” 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Het betreft een tijdelijke benoeming (jaarcontract) van 0,8 – 1,0 fte in schaal D13 ingaande per 1 
augustus 2020. Een detachering of overeenkomst van opdracht behoort tot de mogelijkheden.  De 
directeur word in de werkzaamheden ondersteund door een stafbureau.  
 
Contact informatie 
Een referentiecheck maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met de werkgeverscommissie, Arnoud van Leuven (06-22449655) of Paul van 
aanholt (06-46183704). Meer informatie over Plein013 treft u aan op www.plein013.nl. 
De responstermijn voor deze procedure loopt tot en met 3 mei 2020. 
De gesprekken met de sollicitatiecommissie vinden plaats op 7 en 8 mei 2020. 
Brieven voorzien van motivatie en CV kunnen gericht worden aan m.geerts@plein013.nl ter attentie 
van de sollicitatiecommissie. 
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