
                                                                                  

 

Portvolio is het samenwerkingsverband passend onderwijs voor het voortgezet onderwijs in de 

regio Tilburg en is met zeven schoolbesturen verantwoordelijk voor een passende 

onderwijsplaats voor 17.000 leerlingen. Binnen Portvolio streven achttien reguliere scholen en 

vijf vso scholen 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. 

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. In het verlengde daarvan heeft het bestuur van Portvolio het voornemen om 

het bestuurlijk model in 2020 aan te passen van two-tier naar one-tier. Portvolio kiest ervoor 

om een directeur-bestuurder te werven die het dagelijks bestuur van het 

samenwerkingsverband gaat voeren. De vertegenwoordigers van de zeven schoolbesturen 

vormen het toezichthoudend deel van het bestuur onder leiding van een externe, 

onafhankelijke voorzitter.  

Voor samenwerkingsverband Portvolio zoeken wij daarom, na een periode van interim 

aansturing, per 1 september 2020 of zoveel eerder als mogelijk een: 

Directeur - bestuurder (0,8 – 1,0 fte)  

‘Een verbindende netwerker met ruime kennis van onderwijszaken’  

 

Als onze nieuwe directeur-bestuurder 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: het stapsgewijs versterken van de 

basisondersteuning in onze regio. Je draagt verantwoordelijkheid voor de realisatie (en zo nodig 

het bijstellen) van de uitgangspunten in het ondersteuningsplan. 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.    

 

Jij, als onze nieuwe directeur-bestuurder:  

• werkt vanuit passie voor onderwijs, met brede kennis van ontwikkelingen in het voortgezet 

(speciaal) onderwijs; 

• hebt zicht op de maatschappelijke vraagstukken die spelen op het snijvlak tussen 

onderwijs en (jeugd)zorg; 

• manoeuvreert vaardig en toegankelijk als netwerker in een complexe (politiek-) 

bestuurlijke omgeving; 

• werkt vanuit een sterke visie en handelt koersvast en transparant; 

• hebt ruime leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een onderwijssetting;  

• beschikt over hbo+ werk- en denk niveau, een master op het gebied van onderwijskundig 

management is een pré. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Het betreft een benoeming van 0,8 – 1,0 fte in schaal 14 cao-vo, uiterlijk ingaande per 1 september 

2020 en tijdelijk voor een jaar met perspectief op een vast dienstverband. Je wordt in je 

werkzaamheden ondersteund door een uitstekend bedrijfsbureau.  

 

Procedure 

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Een uitgebreide functiebeschrijving 

kan worden opgevraagd door te mailen naar info@hetonderwijsbureau.nl. Een assessment en 

referentiecheck zullen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Heb je naar aanleiding van deze 

oproep interesse of heb je vragen, bel dan vrijblijvend met Matthijs Hemink (adviseur werving) op 

06-40138451. Meer informatie over Portvolio tref je aan op www.portvolio.nl. 

 

Update: vanwege de Coronacrisis wordt de responstermijn van deze procedure verlengd tot 

28 april 2020. Alle voorgesprekken met Het Onderwijsbureau BV worden digitaal gevoerd in de 

weken 20 en 21. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats op 4 en 11 

juni. Meer informatie kan je inwinnen bij de begeleidende adviseur. We rekenen op jullie begrip! 


