Profiel Directeur Passend Onderwijs SWV Fultura
Het samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband (SWV) Fultura bestaat uit 6 schoolbesturen van scholen voor voortgezet
(speciaal) onderwijs. In totaal betreft het een regio met ongeveer 6000 leerlingen.
Mission statement
Het Samenwerkingsverband verzorgt in de regio Zuid-West Friesland een kwalitatief hoogwaardig
aanbod binnen Passend Onderwijs. Daarbij staat het belang van de leerling centraal. Leerlingen
verdienen een goede ontwikkelplek naast een passende onderwijsplek. De focus binnen SWV Fultura
ligt nadrukkelijk op de koppeling van onderwijs en ondersteuning, met als doel een ononderbroken
ontwikkeling van de leerling te kunnen realiseren.
Op basis van bovengenoemd missionstatement is het doel om Passend Onderwijs thuisnabij te
organiseren en is de ondersteuning voor de leerlingen regulier waar het kan en speciaal waar nodig.
De schoolbesturen werken in het samenwerkingsverband nauw samen om passend onderwijs en een
daarbij passende ondersteuningsstructuur te realiseren. Onderdeel hiervan is het OPDC, een
voorziening voor een beperkt aantal leerlingen die tijdelijk op een centrale locatie onderwijs en
ondersteuning krijgen aangeboden. Doel van het OPDC is het vaststellen van een passend perspectief
voor de leerling vaststellen en hen daarin de begeleiding daar naartoe. De directeur van het
samenwerkingsverband geeft leiding aan de medewerkers in vanhet samenwerkingsverband.
De kracht van Fultura zit in de wil tot samenwerken en het delen van de aanwezige expertise.
Kernwoorden daarbij zijn: verbinden, inspiratie en gerichtheid op de toekomst.
Binnen het samenwerkingsverband wordt gewerkt vanuit de visie dat passend onderwijs alleen kan
slagen indien er sprake is van nauwe samenwerking tussen school en ouders. Onze ambitie is om
een effectieve driehoek te creëren tussen jongere ,school en ouders, waarin we praten met, en niet
over ouders en leerlingen.

Het toezichthoudend bestuur is eindverantwoordelijk voor het te voeren beleid van het
samenwerkingsverband en heeft dit beleid vastgelegd in het ondersteuningsplan. De voorbereiding
en uitvoering van dit beleid is belegd bij de directeur. Er wordt gewerkt volgens de code goed bestuur.
In dit kader vindt een oriëntatie plaats op de doorontwikkeling van de toezichthoudende rol van het
toezichthoudend bestuur.
De functie
De directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid, opstellen van de
(meerjaren) begroting en de activiteiten van het SWV. De directeur is belast met het opstellen en
uitvoeren van het ondersteuningsplan en rapporteert in de bestuursvergaderingen aan het
toezichthoudend bestuur over de voortgang van de uitvoering hiervan. Hij/zij beheert de aan het SWV
toegekende formatieve en financiële middelen en draagt zorgt voor een efficiënte en effectieve inzet
ervan. Verder is de directeur verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en bewaken van een
adequaat systeem voor kwaliteitszorg.
Als directeur zorgt u voor het onderhouden en verder uitbouwen van de verbindingen tussen
participanten binnen het samenwerkingsverband en met andere relevante partijen waar het SWV
Fultura mee samenwerkt.
Als adviseur is de directeur aanwezig bij de vergaderingen van het toezichthoudend bestuur en
onderhoudt nauwe contacten met andere belanghebbenden zoals gemeenten en
hulpverleningsinstanties over de afstemming tussen de onderwijsondersteuning en hulpverlening.
De mogelijkheid bestaat om in de toekomst eventueel door te groeien naar de functie van directeurbestuurder.
Wie zoeken wij?
U beschikt over een academisch werk- en denkniveau en een relevante HBO-opleiding en
aanvullende werkervaring. U heeft ruime ervaring in een leidinggevende functie binnen het
onderwijs.
U heeft kennis van en affiniteit met het werken binnen het onderwijs, met daarbij het accent op het
thema Passend Onderwijs. Daarnaast beschikt u over sterke vaardigheden op het gebied van
kwaliteitszorg.
U bent, vooral in het kader van Passend Onderwijs, in staat nieuwe (beleids)ontwikkelingen te vertalen
naar het beleid van het SWV en de 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. U bent een verbindende persoonlijkheid die inspireert en vanuit een bestuurlijke en
politieke sensitiviteit mensen en ideeën samenbrengt.

