Directeur Passend Onderwijs samenwerkingsverband Fultura (0,8 fte)
Over Fultura

Verbinden, inspireren en gericht zijn op de toekomst. Daar draait het bij Fultura om. Fultura
is een samenwerkingsverband in de regio Zuid-West Friesland dat bestaat uit 6
schoolbesturen van scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Samen verzorgen ze een
kwalitatief hoogwaardig aanbod binnen Passend Onderwijs. In totaal betreft het een regio
met ongeveer 6000 leerlingen. Deze leerlingen staan te allen tijde centraal. Zij verdienen een
goede ontwikkelplek naast een passende onderwijsplek. Doel is dan ook een ononderbroken
ontwikkeling van de leerling te kunnen realiseren. Ondersteuning voor de leerling is regulier
waar het kan en speciaal waar nodig. Passend onderwijs kan volgens Fultura alleen slagen
indien er sprake is van nauwe samenwerking tussen school en ouders. Onze ambitie is om
een effectieve driehoek te creëren tussen jongere – school – ouders, waarin we praten met,
en niet over ouders en leerlingen. Samenwerken en het delen van aanwezige expertise staat
bij ons dan ook centraal.
De functie

Bij deze verantwoordelijke en uitdagende functie horen de volgende werkzaamheden:
• De voorbereiding en uitvoering van het beleid;
• Opstellen van de (meerjaren) begroting en de activiteiten van het SWV;
• Opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsplan en rapporteren in de
bestuursvergadering aan het toezichthoudend bestuur over de voortgang van de
uitvoering hiervan;
• Beheren van de aan het SWV toegekende formatieve en financiële middelen en
zorgdragen voor een efficiënte en effectieve inzet ervan;
• Verantwoordelijk voor het voortzetten en bewaken van een adequaat systeem voor
kwaliteitszorg; - Onderhouden en verder uitbouwen van verbindingen tussen
participanten binnen het samenwerkingsverband en met relevante partijen waar het SWV
mee samenwerkt;
• Aanwezig zijn als adviseur bij vergaderingen van het toezichthoudend bestuur;
• Het onderhouden van nauwe contacten met andere belanghebbenden zoals gemeenten
en hulpverleningsinstanties over de afstemming van de onderwijsondersteuning en
hulpverlening;
• Leiding geven aan de medewerkers die werkzaam zijn in het SWV.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een verbindende persoonlijkheid die inspireert en vanuit een bestuurlijke en
politieke sensitiviteit mensen en ideeën samenbrengt. Daarnaast vragen we:
• Academisch werk- en denkniveau en een relevante afgeronde HBO-opleiding en
aanvullende werkervaring;
• Ruime ervaring in een leidinggevende functie binnen het onderwijs;
• Kennis van en affiniteit met het werk binnen het onderwijs, met daarbij het accent op het
thema Passend Onderwijs;
• Sterke vaardigheden op het gebied van kwaliteitszorg.
Tot slot bent u in staat nieuwe (beleids)ontwikkelingen te vertalen naar het beleid van het
SWV Fultura en de aangesloten scholen. Uw kennis van en inzicht in (landelijke)

maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in relatie tot het gebied waarin het SWV
opereert, stelt u in staat processen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te bewaken.
Wat bieden wij?
• Een dienstverband met een omvang van 0,8 fte voor de duur van een jaar met bij
gebleken geschiktheid aansluitend een dienstverband voor onbepaalde tijd.
• De functie van ‘Directeur Passend Onderwijs’ is gewaardeerd in schaal 13 CAO-VO, max. €
6.178 ,- bij een volledig dienstverband.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO-VO. Daarnaast krijgt u de
beschikking over een laptop en een mobiele telefoon om flexibel te kunnen werken.
• De mogelijkheid om samen te werken met een enthousiast en betrokken team.
Begeleiding
Het Samenwerkingsverband Fultura heeft Erik Versteege Search gevraagd om de procedure
werving & selectie directeur Passend Onderwijs SWV Fultura te begeleiden.
Informatie
Belangstellenden kunnen op www.erikversteege.nl een digitaal informatiepakket
downloaden. In dit pakket zijn relevante (beleids)documenten van SWV Fultura opgenomen.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de procedure kun je contact
opnemen met Alex de Gruijter, adviseur bij Erik Versteege Search.
Informatie over Fultura is te vinden op www.fultura.nl .
Solliciteren
Ben jij de directeur die Fultura zoekt? Richt dan je sollicitatiebrief inclusief cv, z.s.m. aan
mevrouw B. van den Bosch, beleidsadviseur P&O CVO-Zuid-West Fryslãn en stuur je brief en
cv per e-mail naar info@erikversteege.nl.
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Erik Versteege Search B.V.
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