
 
 
 
Onafhankelijk voorzitter Portvolio (per 1-1-2021) 
 
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-bestuurder a.i. om zelf meer als bestuur op hoofdlijnen te kunnen functioneren. In het 
verlengde daarvan heeft het algemene bestuur van Portvolio het voornemen om het bestuurlijk model 
in 2020 aan te passen van two-tier naar one-tier. De vertegenwoordigers van de zeven schoolbesturen 
vormen het toezichthoudend deel van het bestuur onder leiding van een externe, onafhankelijke 
voorzitter.  
 

De voorzitter: 
• is onafhankelijk in de zin dat hij geen (in-)directe betrokkenheid heeft (gehad) met het thema 

passend onderwijs in de regio Tilburg of met een van de bij de samenwerkingsverbanden 
betrokken besturen, 

• is onafhankelijk in de zin dat hij boven partijen staat, 
• draagt zorg voor bewaking van de in mandaten en reglementen onderscheiden 

verantwoordelijkheden en rollen van het algemene bestuur en directeur-bestuurder, 
• bevordert het samenspel van directeur-bestuurder en het algemene bestuur om de 

doelstellingen van het samenwerkingsverband te realiseren, 
• fungeert als technisch voorzitter bij de bestuursvergaderingen, 
• bewaakt de bestuursstijl (agendadiscipline, bewaakt hoofdlijn etc.), 
• draagt zorg voor een professionele vergadercultuur, 
• bereidt samen met de directeur-bestuurder en de agendacommissie de vergaderingen voor, 
• bewaakt samen met de directeur-bestuurder en het algemene bestuur de uitvoering van de 

genomen bestuursbesluiten aan de hand van actie-en besluitenlijst. 
 
De kandidaat 
• heeft minimaal HBO denk- en werkniveau, 
• heeft goede communicatieve en sociale vaardigheden, 
• heeft expertise op een van de terreinen onderwijs, zorg, financiën, HR of openbaar bestuur, 
• staat boven partijen en is onafhankelijk, 
• heeft ervaring met complexe bestuurlijke besluitvormingsprocessen, strategische 

afwegingsprocessen en intervenieert effectief in deze processen, 
• is een verbinder waarbij het compromis niet de eerste keuze is, 
• heeft netwerkverbindingen in de regio, maar deze moeten niet leiden tot schijn van 

belangenverstrengeling  
 



Urenindicatie en vergoeding 
De samenwerkingsverbanden vergaderen op schooljaarbasis gezamenlijk 5 maal. De agendacommissie 
bereidt de 5 vergaderingen voor. Inclusief voorbereiding en afstemming is de totaal geschatte 
tijdsindicatie 5 werkdagen. De bruto-vergoeding hiervoor is vastgesteld op € 5.000, die via IB-47 aan 
fiscus wordt gemeld; c.q. betrokkene factureert zelf vanuit rechtspersoon maar dan is wel nog BTW 
verschuldigd. 
 
Informatie 
Informatie over deze vacature is te verkrijgen bij Geert Mulders, directeur-bestuurder, 06-20617626. 
Meer informatie over Portvolio tref je aan op www.portvolio.nl. 
 
 

Procedure 
Reageren is mogelijk t/m 12 november 2020, we ontvangen je sollicitatie graag via 
b.verspeek@portvolio.nl 
De gesprekken zijn gepland op donderdagmiddag 19 november. 
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