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Vacature onafhankelijk technisch voorzitter Raad van Toezicht SWVAM 

SWVAM heet voluit Stichting VO Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden.  
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs maken we waar nodig extra ondersteuning mogelijk. 
Binnen de stichting werken alle VO-schoolbesturen uit de regio samen. Met elkaar bieden we 
leerlingen passend onderwijs. Onze regio bestaat uit de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. 
 
SWVAM werkt met het Raad-van-Toezicht-model. In de Raad van Toezicht (RvT) zijn de aangesloten 
schoolbesturen vertegenwoordigd. De vergaderingen van de RvT worden voorgezeten door een 
onafhankelijk technisch voorzitter. We onderzoeken de mogelijkheden om ook externe partijen deel uit 
te laten maken van de RvT, bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties.  
 
Het dagelijks bestuur van SWVAM is in handen van de directeur-bestuurder. Deze overlegt regelmatig 
met de Raad van Toezicht. De RvT houdt toezicht, geeft advies en is werkgever van de directeur-
bestuurder. 
 
Wegens het vertrek van de huidige voorzitter is het samenwerkingsverband op zoek naar een nieuwe  

 

onafhankelijk technisch voorzitter 

Profiel 

Het samenwerkingsverband is op zoek naar een kandidaat die:  

• onafhankelijk is van de aangesloten scholen, onze ketenpartners (basisonderwijs en mbo) en 
onze netwerkpartners (zoals gemeentes en jeugdhulpinstellingen); kortom: iemand zonder 
belang bij het onderwerp passend onderwijs in deze regio;    

• bekend is met de regio Amstelland/de Meerlanden door wonen en/of werken;   

• bekend is met ten minste een van de pijlers van passend onderwijs: school, jeugd(hulp), 
opvoeding, jongeren in kwetsbare positie, speciaal onderwijs;   

• aantoonbaar in staat is effectief en met gezag vergaderingen te leiden, om kan gaan met 
belangentegenstellingen om vervolgens de verbinding te kunnen leggen naar een gezamenlijk 
gedragen besluit dan wel advies aan het bestuur;  

• ervaring heeft met bestuur, bestuurlijke inrichting en/of governance van algemene publieke 
instellingen, om vanuit deze ervaring de rolzuiverheid tussen bestuur en toezicht te bewaken.   

Taken 
 
De onafhankelijk technisch voorzitter zit per jaar vijf à zes vergaderingen en/of bijeenkomsten voor 
van de Raad van Toezicht. Deze vergaderingen duren in de regel twee uur en worden overdag 
gehouden. 
De onafhankelijk technisch voorzitter bereidt deze vergaderingen voor met de directeur-bestuurder en 
een lid van de Raad van Toezicht, een week voorafgaande aan de vergadering/bijeenkomst.  
De tijdsinzet per vergadering inclusief voorbereiding en reistijd wordt geschat op zes tot acht uur. De 
vergoeding bedraagt 125 euro per uur exclusief 21% BTW.   
 
Aanvullende informatie is te verkrijgen bij mw. T. Vaes, lid Raad van Toezicht mobiel 06-13399101. 
Wanneer u belangstelling heeft voor deze functie, kunt u uw interesse kenbaar maken door een korte 
motivatie en CV voor 15 april 2020 te mailen naar bvismans@swvam.nl, directeur-bestuurder van het 
Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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