
 

 
 

 
 

Samenwerkingsverband Plein 013 zoekt per 1 januari 2022 
of zo spoedig mogelijk daarna   

 
 

Een bevlogen bestuurder met hart voor passend onderwijs  

Wie zijn we? Wat zoeken we? Wat bieden we? Geïnteresseerd? 
Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs PO 30-04 (Plein 013) is het 
samenwerkingsverband voor het 
primair onderwijs waarin 13 
schoolbesturen (met 85 scholen voor 
BaO, SBO en SO) samenwerken aan 
passend onderwijs voor ruim 23.000 
leerlingen in de gemeenten Tilburg, 
Oisterwijk, Goirle, Hilvarenbeek, en 
Alphen.  
Een belangrijk speerpunt is het 
versterken en uitbreiden van de 
ondersteuningsstructuur van het BaO 
met ondersteuning van het S(B)O en 
andere relevante ketenpartners.  
Het samenwerkingsverband wil samen 
met de gemeenten thuisnabij passend 
onderwijs en (preventieve) 
ondersteuning realiseren door middel 
van buurtgerichte samenwerking.  

 

 De bestuurder is verantwoordelijk 
voor de strategische 
beleidsontwikkeling en de 
dagelijkse leiding aan het 
samenwerkingsverband.  

 De bestuurder is gesprekspartner 
van bestuurders vanuit onderwijs, 
jeugdzorg en overheden. 

 De bestuurder verbindt vanuit 
onderwijspassie mensen en 
organisaties en geeft passend 
onderwijs vorm in onze regio.  

 De complexiteit van het 
samenwerkingsverband vraagt om 
een bestuurder met bewezen 
kwaliteiten in een 
eindverantwoordelijke functie, 
gevoel voor bestuurlijke 
verhoudingen en die snel kan 
schakelen tussen de verschillende 
rollen en taken. 

 De bestuurder geeft in 
samenwerking met betrokken 
schoolbesturen richting en vorm 
aan Passend Onderwijs, wat zoveel 
mogelijk in de buurt plaats vindt. 

 

 Een  uitdagende functie als 
bestuurder in een organisatie 
die middenin de 
(onderwijs)samenleving staat. 

 Een maatschappelijk relevante 
context binnen het werkveld 
van onderwijs, jeugdzorg en 
maatschappelijk werk in de 
regio Tilburg. 

 Een organisatie in ontwikkeling 
met een accent op het bieden 
van thuisnabij onderwijs (In de 
buurt gebeurt het).  

 Prettige en informele 
werksfeer.  

 Een dienstverband tussen 0,6 – 
0,8 fte.  

 De functie is gewaardeerd in 
schaal 14 cao PO.  

 Voor overige 
arbeidsvoorwaarden geldt de 
bestuurders cao.   

 

Stuur dan uiterlijk 3 november 2021 een 
motivatiebrief en CV naar Mirjam Prins, 
HRM adviseur Plein 013, 
m.prins@plein013.nl  

Meer informatie over deze 
vacature? Neem contact op met 
Jim Bijlstra, bestuurder a.i. (06-
10362355). 

Een uitgebreide profielschets en 
relevante functie informatie is 
op te vragen bij Mirjam Prins, 
m.prins@plein013.nl , telefoon 
06-30803765.  

Een assessment kan deel 
uitmaken van de procedure.  
Meer informatie?  
Zie www.plein013.nl 
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