De Coöperatie Passend Onderwijs Almere (www.passendonderwijs-almere.nl) is in Almere
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet passend onderwijs en heeft als doel het
realiseren van een samenhangend geheel aan beleid en het verrichten van ondersteunende
werkzaamheden. Deze taken en bevoegdheden zijn - door de schoolbesturen deelnemend
aan de samenwerkingsverbanden SLA-PO en SLA-VO - belegd bij de Coöperatie.
De Coöperatie verricht werkzaamheden ten behoeve van leerlingen in het primair onderwijs,
het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs, die extra
ondersteuning nodig hebben of mogelijk nodig gaan hebben. Daarbij luidt ons motto: ‘alle
kinderen succesvol op school!’.
De ledenraad is het orgaan dat namens de algemene vergadering een aantal taken en
bevoegdheden uitoefent. De ledenraad bestaat uit vijf personen, én een onafhankelijk
voorzitter. De leden zijn afkomstig uit de schoolbesturen die vertegenwoordigd zijn in de ALV.
Per 01-01-2020 wordt de ledenraad, op voordracht van de ondersteuningsplanraad,
uitgebreid met een:

Onafhankelijk lid ledenraad/raad van toezicht (m/v)

Als nieuw lid heb je binding met de missie, ambitie en strategie van de Coöperatie Passend
onderwijs Almere. Jij plaatst de onderwijsinhoudelijke kennis in een breder (maatschappelijk)
perspectief en weet dit op heldere en betekenisvolle wijze uit- en over te dragen op de
andere toezichthouders. Je bent in staat om kritisch-constructief toe te zien op het beleid van
de Coöperatie en een klankbordfunctie te vervullen voor het bestuur. Als onafhankelijk
toezichthouder ben je de toegankelijke gesprekspartner van de ondersteuningsplanraad.
Ons nieuwe lid van de ledenraad:
•
•
•

•
•
•

heeft een brede maatschappelijke belangstelling, inzicht in maatschappelijke en
politieke verhoudingen en een breed (Almeers) netwerk;
is integer en onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling;
kent een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke distantie en beschikt over het
onafhankelijk oordeelsvermogen om het beleid van de Coöperatie en het
functioneren van het bestuur te toetsen;
heeft bestuurlijke ervaring of een eindverantwoordelijke positie in een complexe
omgeving in een onderwijs/ of welzijn organisaties;
beschikt over academisch werk- en denkniveau;
is bij gelijke geschiktheid bij voorkeur afkomstig vanuit culturele verscheidenheid, in
afspiegeling van onze regio.

De vergoeding voor een lid van de ledenraad is conform richtlijnen van de VTOI-NVTK. Niet
benoembaar zijn personen die werkzaam zijn op scholen in Almere of personen die hier
schoolgaande kinderen hebben.
Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Kijk voor meer informatie op
www.hetonderwijsbureau.nl/vacatures. Heb je vragen of wil je voordat je solliciteert eerst
telefonisch contact, bel dan met Matthijs Hemink (adviseur werving) op 06-40138451. Je
sollicitatie ontvangen wij graag voor 30 september 2019 via deze link. De voorgesprekken
vinden plaats op 3 of 4 oktober. De gespreksronde met de BAC vindt plaats in week 42.

