Profiel Bestuurder SWV PO Sine Limite

Functienaam:
Organisatie:
Dienstverband:
Salaris:

Bestuurder
SWV PO Sine Limite
1,0 fte
Conform bestuurders cao PO, schaal B3

De Commissie van Toezicht van het samenwerkingsverband PO Sine Limite in Deventer zoekt per 1
oktober 2019 een

Bestuurder (1,0 fte)
verbindend | besluitvaardig | bestuurlijk sensitief

DE FUNCTIE IN HET KORT
Van de bestuurder wordt verwacht dat hij/zij passend onderwijs in Deventer duurzaam
doorontwikkelt en positioneert. U bouwt voort op de ingeslagen weg door onze diensten te
verbreden, te verdiepen en te versterken, zodat alle kinderen in Deventer optimale
ontwikkelingskansen krijgen. U heeft oog voor passende innovaties en onderzoekt de mogelijke
samenwerking met het samenwerkingsverband VO Deventer.
U wordt bestuurder van het samenwerkingsverband, nu nog een coöperatie van 11 schoolbesturen
(na 1 oktober 2019 een stichting) uit Deventer e.o., die 43 basisscholen, een speciale school voor
basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs omvat. Als bestuurder bereidt u het te voeren
beleid voor in nauw overleg met de deelnemersraad. In de deelnemersraad zijn de scholen
vertegenwoordigd. Na goedkeuring door de, na 1 oktober 2019 nieuw te installeren, Raad van
Toezicht (RvT) stelt u als bestuurder het beleid vast en bent u verantwoordelijk voor de uitvoering
hiervan. Via een personele unie bent u tevens bestuurder van de Stichting Orthopedagogisch
Instituut, waardoor u feitelijk bestuurder wordt van twee organisaties.

INGANGSDATUM
1 oktober 2019.

INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE
Sine Limite bestaat uit een netwerk van scholen die zich samen hebben verbonden om Passend
Onderwijs in Deventer e.o. duurzaam te realiseren. De huidige situatie is nu nog dat Sine Limite een
coöperatieve vereniging is die geleid wordt door een directeur-bestuurder en een Commissie van
Toezicht (CvT). De Algemene Ledenvergadering (ALV) stelde tot voor kort het ondersteuningsplan,
begroting en het jaarverslag vast.

In de nieuwe situatie, per 1 oktober 2019, wordt Sine Limite een stichting met een, in deze
procedure te werven, nieuwe bestuurder. De nieuwe Raad van Toezicht (RvT) is het intern
toezichthoudende orgaan met een accent op de toetsing van de maatschappelijke effecten van
passend onderwijs. Het eigenaarschap wordt belegd bij een nieuw te vormen deelnemersraad,
waarin de gezamenlijke schoolbesturen, die eigenaar zijn van Sine Limite, met een afvaardiging
vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zal de medezeggenschap worden belegd in de
Ondersteuningsplanraad waarin vertegenwoordigers van ouders en personeelsleden van de
aangesloten scholen met de bestuurder overleggen over passend onderwijs. De bestuurder dient de
instemming van de OPR te verkrijgen over het Ondersteuningsplan.
Daarnaast is er sprake van een personele unie tussen Sine Limite en de Stichting Orthopedagogisch
Instituut Deventer e.o. Deze stichting vervult meerdere functies waaronder het bevoegd gezag van
SBO Panta rhei, werkgever van het Kennis- en dienstencentrum van Sine Limite (25 personeelsleden)
en uitvoerder van de taalschool TiNtaan (25 personeelsleden).
De bestuurder van Sine Limite is tevens statutair bestuurder van de Stichting Orthopedagogisch
Instituut en de leden van de CvT van Sine Limite zijn tevens de leden van de Raad van Toezicht van
de stichting. De taalschool TiNtaan is formeel een onderdeel van stichting OPOD (Openbaar Primair
Onderwijs Deventer), maar door middel van een overeenkomst met OPOD voert de stichting
Orthopedagogisch Instituut het onderwijs uit en ontvangt hiervoor de middelen van OPOD en de
gemeente Deventer (subsidie). De stichting fungeert ook als werkgever voor het personeel van de
TiNtaan.
Voor meer informatie zie: de website van Sine Limite.

WAT VRAGEN WIJ?
 Ervaring als bestuurder in het aansturen van complexe organisaties van professionals.
 Een WO werk- en denkniveau.
 Kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de opdracht van het
samenwerkingsverband.
 Visie op en brede en gespecialiseerde kennis van onderwijs en zorg.
 Kennis van en inzicht in de organisatie, verhoudingen en ontwikkelingen op het gebied van
onderwijs en jeugdzorg.
 Visie op innovatie en technologie in het onderwijs.
 Affiniteit met bedrijfsvoering.

COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN
Onze toekomstige bestuurder:
 is toegankelijk en een verbindend leider, luistert, weegt af en legt uit;
 heeft een visie op Passend Onderwijs;
 is analytisch, besluitvaardig, consequent, transparant, integer en beschikt over bestuurlijke
sensitiviteit;









is ontwikkelingsgericht en vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en realiseren van draagvlak
voor beleid;
heeft gezag, stelt zich onafhankelijk op en is vaardig in het omgaan met tegengestelde
belangen;
heeft een sterk ontwikkeld politiek-bestuurlijke antenne;
heeft senioriteit met bewezen managementkwaliteiten en kan op creatieve en transparante
wijze leiding geven aan professionals in een veranderende omgeving;
heeft uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden waaronder
overleg- en onderhandelingsvaardigheden;
is intrinsiek gemotiveerd om kansen te creëren voor leerlingen in Deventer e.o.;
is in staat goede relaties te onderhouden met alle stakeholders op alle niveaus.

WAT BIEDEN WIJ?
SWV PO Sine Limite biedt:
 Krachtige spelers met onderwijs van goede kwaliteit.
 Een boeiend speelveld in verandering.
 Partners die samenwerking hoog in het vaandel hebben staan.
 Een financieel gezonde organisatie.
 Gemotiveerde medewerkers en goed functionerende teams.
SCHAAL
Conform cao PO, B3.

Selectieprocedure
ScoliX begeleidt het samenwerkingsverband Sine Limite bij de werving en selectie.
Reageren op deze vacature is niet meer mogelijk
Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op donderdag 13 juni 2019 op het
kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.
De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland op vrijdag 21 juni 2019 in Deventer en de
gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland op vrijdag 28 juni 2019 in Deventer
op een nog nader te bepalen locatie.
Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Jan Rozenbroek, consultant, via info@scolix.nl of 020 – 737 00 61.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

