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Per 1 mei 2023 zijn wij op zoek naar een 

 

Manager Ondersteuningseenheid  

(0,8 – 1,0 fte) 
 

Vanwege het naderende pensioen van een van onze collega’s zijn we op zoek naar een manager 

ondersteuningseenheid. Een uitdagende functie waarbij je contact hebt met professionals op 

alle lagen binnen het onderwijs en een belangrijke rol speelt bij de beweging die we als 

samenwerkingsverband maken richting inclusief onderwijs. Heb jij ervaring met een 

vergelijkbare transitie, ben je een verbindend leider en beschik je over innoverend vermogen?  

Lees dan snel verder en solliciteer als deze vacature bij je past! 

 

 

Dit zijn wij 

 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV PO) de Meierij wordt gevormd door 25 

schoolbesturen en 116 scholen binnen de Meierij. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind onderwijs 

krijgt dat bij hem of haar past. Zoveel mogelijk met ondersteuning op maat op een reguliere school of 

thuisnabij. Ons werkgebied bestaat uit de volgende gebieden: Noord (Zaltbommel en Maasdriel), 

Midden (‘s-Hertogenbosch, inclusief Nuland en Vinkel) en Zuid (Vught, Boxtel, Sint-Michielsgestel, 

Meierijstad (Schijndel) en enkele scholen in Oisterwijk (Haaren) en Tilburg (Biezenmortel)).  

 

De komende jaren gaan we samen verder op weg naar meer inclusie. We kijken daarbij ook kritisch 

hoe we de inrichting, werkwijze en rolverdeling binnen ons samenwerkingsverband kunnen 

verbeteren. Deze transitie is recent gestart; onze nieuwe collega gaat er een belangrijke rol in spelen.  

 

Dit ga je doen 
 

De ondersteuningsmanagers vormen samen met de directeur-bestuurder het managementteam van 

het samenwerkingsverband. Dit team werkt intensief samen aan het waarmaken van de ambities uit 

het ondersteuningsplan. Dit zijn de taken van onze nieuwe collega, die in het eerste jaar de regio 

Midden (’s-Hertogenbosch) als aandachtsgebied heeft:   

• Je bent volop betrokken bij onze organisatieontwikkeling. Je denkt mee over kansen om te 

vernieuwen, te ontwikkelen en meer te leren van elkaar en begeleidt medewerkers hierbij. 

Oftewel: je bent intrinsiek gemotiveerd om binnen de Meierij mede-kartrekker te zijn van de weg 

naar inclusief onderwijs. 

• Je stemt het beleid van het samenwerkingsverband af op de lokale situatie en werkt daarbij 

planmatig en resultaatgericht, samen met de scholen, aan de verdere ontwikkeling van de 

ondersteuningseenheid in het bijzonder en het samenwerkingsverband als geheel. 

mailto:secretariaat@demeierij-po.nl
http://www.demeierij-po.nl/
https://www.demeierij-po.nl/onze-ambities/ondersteuningsplan-2022-2026/
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• Je geeft leiding aan het ondersteuningsteam, dat bestaat uit diverse onderwijsexperts en 

onderwijsondersteuners. 

• Je arrangeert - op advies van de onderwijsondersteuners en orthopedagogen - op creatieve wijze 

extra ondersteuning in het basisonderwijs. Hierbij staan het kind, de ouders én het coachen en 

begeleiden van leerkrachten altijd centraal.  

• Je werkt samen met scholen, gemeenten, sociale partners en je collega’s. Daarbij houd je altijd 

onze uitgangspunten, doelstellingen uit het ondersteuningsplan en de kaders in het oog.  

• Je evalueert de resultaten en opbrengsten binnen je team en werkgebied. Zie je verbeterkansen? 

Dan neem je daartoe het initiatief en ben je creatief. Natuurlijk durf je ook te reflecteren op je 

eigen functioneren. 

 

Belangrijke kerncompetenties en vaardigheden 
 

We vinden het cruciaal dat onze nieuwe collega ruime ervaring heeft als leidinggevende en met 

verandertrajecten/transformaties in organisaties. Daarnaast dat hij of zij kennis heeft van het lokale 

speelveld van onze organisaties, of eerder een vergelijkbare netwerkfunctie had.  

 

Herken jij je ook in de onderstaande kwaliteiten? Dan komen we graag in contact met jou! 

• Je hebt brede en/of specialistische kennis en inzicht in maatschappelijke en politieke 

ontwikkelingen rondom onderwijs en (jeugd)zorg. Je kent de onderwijswet- en regelgeving 

betreffende passend onderwijs en jeugdzorg. Ook heb je kennis van en ervaring met het regulier 

en speciaal (basis)onderwijs. 

• Je beschikt over WO werk- en denkniveau. 

• Je bent in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden en kijkt verder dan het hier en nu. 

• Je denkt buiten de kaders en komt met innovatieve en creatieve oplossingen. 

• Je hebt een positieve persoonlijkheid en kunt anderen moeiteloos enthousiasmeren en 

stimuleren, ook als het om complexere veranderingen gaat. Je blijft zoeken naar verbinding 

zonder professionele doelen uit het oog te verliezen.  

• Je ziet altijd kansen, bent innovatief en proactief. Je durft snel besluiten te nemen, uiteraard op 

basis van analyse en advies. 

• Je bent in staat om belangen, opinies en inbrengen van diverse partijen samen te brengen, geeft 

vorm en richting aan uiteenlopende samenwerkingsprocessen en realiseert zo een 

gemeenschappelijk resultaat.  

 

Dit bieden we jou 

 

De benoeming vindt plaats in schaal 12 (CAO PO). Je krijgt een tijdelijke aanstelling van één jaar met 

uitzicht op een vast dienstverband. Je werkplek wordt onder andere het stafbureau van het 

samenwerkingsverband in ’s-Hertogenbosch. Dit is goed bereikbaar met de auto en het openbaar 

vervoer. Daarnaast ben je natuurlijk ook regelmatig te vinden in de scholen/locaties van jouw regio. In 

http://www.demeierij-po.nl/
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overleg is het mogelijk om zo nu en dan thuis te werken. Je komt terecht in een hecht en gezellig team, 

waarbij hard werken gecombineerd wordt met een gezonde dosis humor en aandacht voor elkaar! 
 

Interesse? We horen graag van jou! 
 

Je motivatiebrief en CV kun je tot uiterlijk 31 januari 2023 sturen naar Stan Spierings, via 

s.spierings@demeierij-po.nl - t.a.v. Sollicitatie Manager Ondersteuningseenheid. Heb je inhoudelijke 

vragen over deze functie, neem dan contact op met Pieter-Jan van Hoof, Ondersteuningsmanager 

Zuid, telefoon 06- 43535642.  

Gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats in februari 2023. Een assessment is 

mogelijk onderdeel van de sollicitatieprocedure. Ons streven is om voor 1 maart de procedure af te 

ronden.   

http://www.demeierij-po.nl/

