Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Kennemerland (SWV VO ZK) is een
vereniging van schoolbesturen. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio ZuidKennemerland (Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Velsen, Zandvoort) zijn aangesloten; samen
geven we vorm aan passend onderwijs voor iedere leerling. De vereniging kent een directeurbestuurder. De ledenraad is de vergadering van aangesloten schoolbestuurders en houdt integraal
toezicht op het beleid van de bestuurder. De Ledenraad benoemt een onafhankelijk technisch
voorzitter van buiten. Wegens het vertrek per 1 jan 2023 van de huidige voorzitter is het
samenwerkingsverband op zoek naar een nieuwe
onafhankelijk voorzitter van het interne toezicht (Ledenraad).
Profiel
Het samenwerkingsverband is op zoek naar een kandidaat die:
- onafhankelijk is van de aangesloten scholen, onze ketenpartners (basisonderwijs en mbo) en
onze netwerkpartners (gemeentes, jeugdhulpinstellingen, …); kortom: iemand zonder direct
belang bij het onderwerp passend onderwijs in deze regio;
- bekend is met de regio Zuid-Kennemerland door wonen en/of werken;
- bekend is met tenminste een van de pijlers van passend onderwijs: school, jeugd(hulp),
opvoeding, jongeren in kwetsbare positie, speciaal onderwijs;
- aantoonbaar in staat is effectief en met gezag vergaderingen te leiden, om kan gaan met
belangentegenstellingen om vervolgens de verbinding te kunnen leggen naar een
gezamenlijk gedragen besluit dan wel advies aan het bestuur;
- ervaring heeft met bestuur, bestuurlijke inrichting en/of governance van algemene publieke
instellingen om vanuit deze ervaring de rolzuiverheid tussen bestuur en toezicht te bewaken.
Toezichtkader
In 2022 wordt er met een extern bureau gewerkt aan het opstellen van toezichtkader. Dit kader
wordt naar verwachting in de ledenraad van december 2022 vastgesteld. Van de nieuwe voorzitter
wordt verwacht verdere uitwerking en invulling te geven aan dit kader. Daarnaast bereidt de
overheid nieuwe wetgeving voor aangaande de governance van samenwerkingsverbanden. Naar
verwachting zal nieuwe wetgeving ingaan per 2024 of 2025. Mogelijk zijn er dan aanpassingen
noodzakelijk.
Taken
De onafhankelijk voorzitter zit per jaar drie vergaderingen van de ledenraad voor (voltallige
bijeenkomsten) en vijf vergaderingen van de voortgangscommissie (afvaardiging van de leden). Deze
vergaderingen duren in de regel twee uur en worden gehouden in kantoortijd. De voorzitter bereidt
deze vergaderingen voor met de directeur-bestuurder en de beleidsmedewerker een week
voorafgaande aan de bijeenkomst; dit gebeurt vijf keer per jaar. De tijdsinzet wordt geschat op 40 tot
80 uur per jaar.
Vergoeding
Bij voorkeur door uitbetaling op factuur als zzp’er.
Procedure
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij dhr. J (Johan) Vermeer, directeur-bestuurder van het
samenwerkingsverband. Tel: 06 8212 3178. Mail: jvermeer@swv-vo-zk.nl.
Belangstellenden kunnen zich kenbaar maken op bovenstaand emailadres. Selectie en benoeming
geschiedt door een afvaardiging van de deelnemende schoolbesturen vanaf 28 september.

