SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS
PORTVOLIO REGIO TILBURG
ZOEKT EEN COÖRDINATOR M/V
Voor het samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs ’Portvolio’ (VO 30-04) zoeken de zeven
schoolbesturen van Portvolio een nieuwe coördinator, omdat de huidige coördinator per 1 augustus 2018 met
pensioen gaat.
Het bestuur zoekt een verbindende coördinator met een groot hart voor passend onderwijs voor alle leerlingen in
de regio Tilburg. De coördinator handelt dan ook vanuit intrinsieke betrokkenheid bij leerlingen en
onderwijsprofessionals.
Rol binnen het samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband Portvolio is in 2014, net als de Wet passend onderwijs, van start gegaan. Zeven
schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een passende onderwijsplaats voor ruim 17.000 leerlingen
in het voortgezet onderwijs in de regio. Het samenwerkingsverband streeft ernaar dat alle v(s)o-leerlingen in de
regio Tilburg een diploma naar vermogen behalen of een passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt en/of
in de maatschappij innemen. De coördinator bewaakt de continuïteit van de in de afgelopen jaren ingezette
ontwikkeling en duurzame versterking van het niveau van basisondersteuning in het regulier voortgezet
onderwijs. Ook zorgt de coördinator voor verbinding met en tussen zowel interne stakeholders – scholen,
onderwijsprofessionals en ouders - als externe stakeholders zoals gemeenten, het primair onderwijs, andere
samenwerkingsverbanden en zorginstellingen.
Het huidige ‘Ondersteuningsplan’ van Portvolio loopt af in 2018. In het voorjaar van 2018 verwacht het bestuur
het Ondersteuningsplan 2018-2022 vast te stellen. Vervolgens vraagt het bestuur aan de coördinator om zorg te
dragen voor uitvoering hiervan. Dit, in nauwe samenwerking met de schoolleiders die gezamenlijk verenigd zijn in
het ‘scholenoverleg’ van Portvolio. In het nieuwe Ondersteuningsplan zal opgenomen worden dat het
samenwerkingsverband haar governancestructuur (op alle niveaus) gaat evalueren.
Het samenwerkingsverband heeft gekozen voor een organisatiestructuur met zo min mogelijk overhead en met
enige administratieve ondersteuning voor de coördinator. Het bestuur zoekt een coördinator die zijn ruimte
gebruikt om in alle wijsheid richting te geven aan de organisatie. De coördinator Portvolio geeft leiding aan het
secretariaat en onderhoudt nauwe contacten met de toewijzings- en adviescommissie (TAC) van Portvolio.
Verder ondersteunt de coördinator als ‘ambtelijk secretaris’ en adviseur het bestuur van Portvolio, alsmede het
scholenoverleg. Voorts neemt de coördinator deel aan vergaderingen van de Ondersteuningsplanraad (OPR) en
de Raad van Toezicht (RvT) van het samenwerkingsverband. Ook neemt de coördinator deel aan overleggen van
de zorgcoördinatoren van de scholen van en uit het samenwerkingsverband. De coördinator draagt in afstemming
met de voorzitters van het bestuur, scholenoverleg, zorgcoördinatoren, OPR en RvT samen met het secretariaat
zorg voor de agenda en notulen.

Overige taken
Verder behoren de volgende taken tot de verantwoordelijkheid van de coördinator van Portvolio:

coördineren van de uitvoering van de gezamenlijke opdracht van de schoolbesturen op het gebied van
de zorgplicht;

het geven van kwaliteitsimpulsen richting primair proces, de docenten, de zorgcoördinatoren, de scholen
en de zorgstructuur;

het begeleiden en monitoren van de ondersteuningsprofielen van de scholen;

het organiseren van scholing ter ontwikkeling van competenties van de docenten binnen het kader van
Passend Onderwijs en de zorgstructuur;

het ondersteunen bij en monitoren van de basisondersteuning van scholen;

het zo nodig en in overleg inrichten van extra ondersteuning, ondersteunen en monitoren van deze extra
ondersteuning die voortkomt uit ontsloten expertise uit de regio ten behoeve van het primaire proces van
scholen;

het bieden c.q. ontsluiten van scholing in relatie tot de ondersteuningsbehoefte van een school;

invulling geven aan de ondersteuning van ouders en scholen binnen dit proces;

vorm en inhoud geven aan de samenwerking met/vanuit ketenpartners;

het aansturen van Track013, het orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) van Portvolio.
Belangrijke competenties zijn:
verbindend en strategisch
bestuurlijke sensitiviteit
stabiele persoonlijkheid
dienend leiderschap
kennis van de inhoud van passend onderwijs, doch sturend op het proces
mens- en ontwikkelingsgericht
daadkrachtig en besluitvaardig
ondernemend en proactief
financieel en bedrijfsmatig onderlegd
relativerend, heeft humor
integer
affiniteit met de regio Tilburg
Kennis van en ervaring met het voortgezet onderwijs is een pré
Praktische informatie
Het betreft een benoeming van 0,8 – 1,0 fte, ingaande per 1 mei 2018 en tijdelijk tot 1 mei 2019
met perspectief op een vast dienstverband. De coördinator treedt formeel in dienst van één van de zeven
schoolbesturen van Portvolio, namelijk van 2College (één van de scholen van vereniging Ons Middelbaar
Onderwijs), en ontvangt (bege)leiding van de ‘werkgeverscommissie’ vanuit het bestuur van Portvolio.
Het betreft een functie voor 0,8 – 1,0 fte in schaal 13 conform de cao voor het voortgezet onderwijs. Deze
procedure wordt intern en extern gelijktijdig uitgevoerd. Het bestuur ziet motivatiebrieven en cv’s van kandidaten
graag uiterlijk 28 januari 2018 tegemoet. Kandidaten kunnen hun sollicitaties richten aan de heer D.S.C. EnsbergKleijkers, voorzitter van Portvolio en deze per email versturen naar het secretariaat van het
samenwerkingsverband: info@portvolio.nl.

De gesprekken vinden plaats met de benoemings- en adviescommissie (BAC), waarin de volgende
functionarissen zitting nemen:






Mevrouw Christel Priems (waarnemend voorzitter van de OPR)
De heer Geert Mulders (voorzitter Scholenoverleg)
Mevrouw Barbara Verspeek (medewerker van het bureau van Portvolio)
De heer Ad Poulisse (lid/penningmeester bestuur en lid werkgeverscommissie)
De heer Dave Ensberg-Kleijkers (lid/voorzitter bestuur en lid werkgeverscommissie)

Tevens neemt de heer Peter Nouwens (voorzitter van de Raad van Toezicht) als toehoorder deel aan de
gesprekken.
De eerste gespreksronde met de BAC vindt plaats op maandag 5 februari 2018, tussen 9.00 uur en 12.30 uur te
Piushaven 3, Tilburg. Een eventuele tweede gespreksronde volgt op vrijdag 9 februari 2018, tussen 9.00 uur en
11.00 uur. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Het streven is deze procedure vóór 1 maart
2018 af te ronden.
Meer informatie over Portvolio is te vinden op www.portvolio.nl.

