
 

 
 
 
 

 

Samenwerkingsverband PO de Meierij 

zoekt per 1 januari 2022 

een onafhankelijk voorzitter  
die de gezamenlijke bestuursvergaderingen voorbereidt en leidt. 

 

 

De stichting SWV Primair Onderwijs de Meierij bestaat uit 25 schoolbesturen voor Primair Onderwijs. 

De scholen liggen in de gemeenten ’s-Hertogenbosch Vught, Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel en 

Meierijstad (Schijndel), Zaltbommel en Maasdriel. Samen zijn zij binnen het SWV PO de Meierij 

verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs en ondersteuning aan ca. 28.500 leerlingen. 

 

Het bestuur van het samenwerkingsverband bestaat uit de Directeur-bestuurder van het 

samenwerkingsverband en het toezichthoudend deel van het bestuur. De zetelverdeling in het 

toezichthoudend deel van het bestuur doet recht aan de verhoudingen regulier/SO en de regionale 

spreiding als afspiegeling van de aangeslotenen. De onafhankelijke voorzitter heeft geen stemrecht. 

Benoeming vindt plaats door het toezichthoudend bestuur. 

 

Profiel onafhankelijk voorzitter bestuursvergadering SWV PO de Meierij  

 

De voorzitter: 

• Heeft op dit moment geen enkel zakelijk of privébelang bij het samenwerkingsverband of één 
van de aangesloten besturen; 

• is onafhankelijk in de zin dat hij boven partijen staat; 

• draagt zorg voor bewaking van de in statuten, reglementen en mandaten onderscheiden 

verantwoordelijkheden en rollen van het toezichthoudend bestuur en Directeur-bestuurder; 

• bevordert het samenspel van Directeur-bestuurder en toezichthoudend bestuur om de 

doelstellingen van samenwerkingsverband te realiseren; 

• fungeert als technisch voorzitter zonder stemrecht de bestuursvergaderingen; 

• bewaakt de bestuursrollen en bestuursstijl (agendadiscipline, bewaakt hoofdlijn etc.); 

• draagt zorg voor een professionele vergadercultuur; 

• vervult de rol als klankbord voor de Directeur-bestuurder; 

• bereidt samen met de Directeur-bestuurder de vergaderingen voor; 

• bewaakt samen met de Directeur-bestuur en toezichthoudend 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; 

• is in staat tot strategisch denken en handelen; 

• heeft affiniteit met onderwijs en/of zorg en de taakstelling van het samenwerkingsverband; 

• heeft ervaring met het leiding geven aan complexe bestuurlijke besluitvormingsprocessen, 

strategische afwegingsprocessen en intervenieert effectief in deze processen. 

 

Urenindicatie en vergoeding 

Het bestuur vergadert op schooljaarbasis gezamenlijk 5 maal. Een bestuursvergadering omvat 2 uur 

geplande tijd. De Directeur-bestuurder bereidt met de voorzitter de 5 vergaderingen voor waarbij de 

geplande tijd per vergadering 1 uur is. Inclusief voorbereidingstijd is de geschatte urenindicatie 45 

klokuren per jaar.  

Vergoeding in overleg.  

 
Informatie 
Informatie over deze vacature is te verkrijgen bij: 
̵ Inge Oelen voorzitter van samenwerkingsverband PO de Meierij: i.oelen@mytylschool-gabriel.nl  
̵ Guillermo Holman, Directeur-bestuurder PO de Meierij: g.holman@demeierij-po.nl 
 
Interesse? 
Als u zich in dit profiel herkent en de vacature aanspreekt, horen wij graag van u.  
Uw motivatie en curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 25 november a.s. versturen naar 
secretariaat@demeierij-po.nl  
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 29 november a.s. tussen 17.00 en 20.00 uur bij het SWV, 
Hervensebaan 9, 5232 JL ’s-Hertogenbosch. Wilt u meer weten over ons samenwerkingsverband, kijk 
dan op onze website www.demeierij-po.nl 
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