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Organisatie- en functieprofiel 
 

Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs  
Zuid-Holland West 

 
 

versie 22 juni 2018 

 

Sollicitatieprocedure 

Informatie:  

Neem contact op met Bart Visser, tel. 06-20 59 92 80; bart.visser@beteor.nl. 

 
Sollicitatie:  
We roepen je op om je uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk  
10 oktober a.s. te uploaden via onze website. De deadline voor de searchperiode is 15 oktober 2018. 

Belangrijke data 

29 oktober 

30 oktober t/m 4 november 

  9 november 

12 november 

19 november 

Voorselectiegesprekken 

Online assessment (LeiderschapSelector) 

Eerste sollicitatieronde 

Aanvullend assessment  

Tweede sollicitatieronde 
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1. Vooraf 

 
Het organisatie- en functieprofiel wordt door BeteoR opgesteld om een kandidaat/geïnteresseerde 
te informeren over het samenwerkingsverband, de functie die vacant is en de context waarbinnen 
die functie moet worden uitgevoerd.  
 
Onderdeel van de BeteoR-aanpak bij search, werving en selectie is een dag waarop met diverse 
sleutelfunctionarissen uit de organisatie wordt gesproken. In het kader van het zoeken, werven en 
selecteren van een directeur voor het SWV Passend Onderwijs Zuid-Holland West zijn op dinsdag  
5 juni 2018 met verschillende sleutelfunctionarissen gesprekken gevoerd. De opbrengst van deze 
gesprekken is grotendeels verwerkt in bijgaand organisatie- en functieprofiel. In dit profiel wordt 
waar mogelijk verwezen naar relevante internetsites. 
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2. Organisatie- en functieprofiel 

 

Over het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Holland West 

De Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag e.o. 

(afgekort: Samenwerkingsverband Zuid-Holland West of SWV of SWVZHW of 

samenwerkingsverband) bestaat uit 18 schoolbesturen met ruim 60 scholen voor Voortgezet 

(Speciaal) Onderwijs, die samen verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende 

onderwijsplaats voor ruim 33.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs in de regio. 

 
Het samenwerkingsverband streeft ernaar dat alle VO-leerlingen in de regio een passend diploma  

kunnen behalen, onafhankelijk van hun ondersteuningsbehoefte, of een passende en duurzame plek 

op de arbeidsmarkt en in de maatschappij innemen. 

 
Het samenwerkingsverband heeft tot doel: 

 Het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van  
art. 17a lid 2 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. 

 Het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en 
tussen alle scholen. 

 Het realiseren dat zoveel mogelijk van de in de regio woonachtige leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. 

 Een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen voor alle in de regio woonachtige 
leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 
 

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het heeft de taken en bevoegdheden als 
volgt verdeeld: 

 Algemeen bestuur: het toezicht houdende deel van het bestuur. 

 Dagelijks bestuur: het uitvoerende deel van het bestuur. 
 

Missie 

Het SWV formuleert als missie: “voor elke leerling, onafhankelijk van zijn of haar 

ondersteuningsbehoefte is een onderwijstraject beschikbaar dat past bij zijn of haar capaciteiten”. 

Gezamenlijk geven de scholen van het SWV een antwoord op alle onderwijsondersteuningsvragen 

van de leerlingen. Alle besturen/scholen nemen daarbij hun verantwoordelijkheid. 

 

Visie 

De visie van het SWV Zuid-Holland West bestaat uit vier componenten: 

 Het bieden van Passend Onderwijs aan alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

 Het vormen van een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning 

binnen en tussen de scholen. 

 Alle leerlingen een ononderbroken onderwijsloopbaan laten doormaken. 

 Het voorkomen en terugdringen van thuiszitters. 
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Uitgangspunten 
Om het bovenstaande te realiseren werkt het SWV vanuit de volgende uitgangspunten:  

 Niet elke individuele school is in staat om elke leerling een Passend Onderwijstraject te 
bieden. Scholen hebben hun specialisme, maar ook hun beperkingen. Samenwerking is 
noodzakelijk. Gezamenlijk zullen scholen en besturen de opdracht van Passend Onderwijs 
uitvoeren.  

 De basisondersteuning is vastgesteld en voor elke school gelijk, maar de vormgeving ervan 
vindt plaats binnen het concept van de school.  

 De extra ondersteuning is in onderling overleg tussen de scholen/besturen verdeeld. Elke 
school voor regulier onderwijs levert een bijdrage aan de extra ondersteuning, afhankelijk 
van de expertise en de draagkracht van de school. Binnen het SWV is er echter voor elke 
leerling een passende plaats.  

 Het SWV zal de specifieke deskundigheid van scholen voor VSO behouden. Het 
samenwerkingsverband kiest niet voor inclusief onderwijs. Het is dan ook niet de ambitie om 
het speciaal onderwijs op te laten gaan in het regulier onderwijs. Het regulier onderwijs heeft 
het speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die de ondersteuningsmogelijkheden van het 
regulier onderwijs te boven gaan en aangewezen zijn op diepteondersteuning. Het speciaal 
onderwijs behoudt haar functie als onderwijsvoorziening voor de diepteondersteuning, 
bestemd voor de leerlingen die zeer intensieve en gespecialiseerde ondersteuning nodig 
hebben. Het VSO wordt ook gezien als expertisecentrum ter ondersteuning van het regulier 
onderwijs. 

 Het SWV erkent dat de ondersteuningsmogelijkheden van scholen eindig zijn. Daarom wordt 
voor leerlingen, waarvan de ondersteuningsbehoefte te groot is voor het regulier onderwijs 
en die niet in aanmerking komen voor plaatsing in het VSO, een bovenschoolse voorziening 
(OPDC) in stand gehouden.  

 Preventief beleid en handelen en het inzetten van licht-curatieve trajecten zijn onmisbaar om 
de doelen van Passend Onderwijs te kunnen realiseren en zijn daarom onderdeel van de 
basisondersteuning.  

 Het realiseren van een dekkend onderwijsaanbod voor alle leerlingen stelt hoge eisen aan de 
kwaliteit van het onderwijs, de docenten en de interne ondersteuningsstructuur van de 
scholen. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning 
ligt bij de scholen. Het SWV heeft de taak om te signaleren, adviseren en ondersteunen, 
maar is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.  

 Als een leerling gedurende het schooljaar van de ene reguliere school naar de andere 
overstapt, al dan niet vanwege een extra ondersteuningsbehoefte, wordt het principe van 
“geld volgt leerling” gehanteerd.  

 Bij de vraag of en hoeveel ondersteuning een leerling nodig heeft staat niet meer de 
diagnostiek van de stoornis van de leerling centraal staan, maar de vraag: “Wat heeft de 
leerling, met zijn/haar beperkingen nodig om het onderwijs passend bij het eigen niveau te 
kunnen volgen?”  

 Het realiseren van Passend Onderwijs kunnen scholen niet alleen. Ze hebben elkaar nodig 
om samen een dekkend aanbod te realiseren. Ook buiten het onderwijs is samenwerking 
met diverse partners essentieel. 
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Context 

Het SWV Passend Onderwijs Zuid-Holland West kent een grote diversiteit aan scholen in omvang en 

type. De scholen binnen het SWV verschillen tevens in de mate waarin ondersteuning al passend is 

gemaakt bij de eigen doelgroep. Het SWV heeft gekozen voor een werkwijze waarin de scholen een 

behoorlijk autonome rol hebben en waarbij een stevig beroep wordt gedaan op het zelf oplossend 

vermogen van de scholen met betrekking tot vraagstukken van ondersteuning.  

De Haagse regio kent een overlegcultuur en koerst op gedragen besluiten. Er is een grote mate van 

betrokkenheid en wil om samen te werken bij de mensen die binnen de scholen en het stafbureau 

van het SWV werken en de ondersteuning van de leerling staat daarbij steeds op de eerste plaats. 

Het lukt om ondanks deze diversiteit (in belangen) in bijna alle gevallen tot overeenstemming te 

komen al vraagt dat soms wel veel tact, uithoudingsvermogen en organisatie- en politieke 

sensitiviteit.  

Men is trots op resultaten als de afspraken over de basisondersteuning, de prettig werkende 

directiekringen, de plaatsingstafels en de korte lijnen tussen de scholen en het SWV. Desalniettemin 

streeft men naar verdere verbetering van de kwaliteit van de ondersteuning en wenst men elke euro 

met effect voor de leerling te besteden.  

De grootstedelijke situatie en de lokale segregatie onderstrepen de complexiteit binnen dit SWV. Dit 

levert soms stroperigheid in de processen op en vertraging in het bereiken van de ambities. 

Uitdagingen liggen er bijvoorbeeld op het gebied van verder terugbrengen van de thuiszitters, 

omgaan met de effecten van de toenemende segregatie, lastige (en late) overstappen van leerlingen 

van en naar randgemeenten en het doelmatig benutten van beschikbare middelen.  

Financieel staat het SWV er goed voor, mede door de positieve verevening in de regio. Het SWV 

wenst op de ingeslagen weg voort te gaan, te borgen wat goed is en de kwaliteit verder te 

ontwikkelen waar nodig.  

De directeur dient flexibel te kunnen schakelen op alle niveaus en heeft daarbij een bescheiden 

formele bevoegdheid. Daarnaast geeft de directeur van het SWV direct leiding aan een 

ondersteunend bureau waar ca. 68 mensen werkzaam zijn. De directeur geeft sturing aan de 

directiekringen. Alle schoolleiders van de scholen/locaties zijn lid van een directiekring. Doel van de 

directiekringen is om de samenwerking op schoolleidersniveau te stimuleren en te versterken, de 

voortgang van Passend Onderwijs te volgen, knelpunten te signaleren en beleid te evalueren.  

Vertegenwoordigers uit de directiekringen hebben zitting in de stuurgroep en kunnen adviezen uit de 

directiekringen op deze wijze aan het bestuur geven. Er zijn 5 directiekringen: voor VSO,  

Praktijkonderwijs, basis/kader/theoretisch (BKT), mavo/havo/vwo (MHV), en havo/vwo/gymnasium 

(HVG). Vanuit elke directiekring is er minimaal één schoolleider lid van de stuurgroep. De stuurgroep 

bestaat uit minimaal 5 schoolleiders, die de verschillende onderwijssoorten vertegenwoordigen. De 

stuurgroep vergadert, in aanwezigheid van de directeur van het SWV, 6 keer per jaar en adviseert het 

Dagelijks Bestuur (DB) in beleidszaken. De stuurgroep kan ook het initiatief nemen om een punt op 

de agenda van het DB te zetten. De voorzitter van de stuurgroep is aanwezig bij de vergaderingen 

van het DB.  
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In de werkvelden zijn de coördinatoren passend onderwijs van alle scholen verenigd. Verdeeld over 

de verschillende werkvelden VSO/praktijkonderwijs/vmbo en mavo/havo/vwo, komen de 

coördinatoren passend onderwijs bij elkaar. Daarnaast zijn er per jaar een aantal miniconferenties, 

waarin relevante thema’s worden uitgediept. Het SWV beheert een OPDC, dat bestaat uit het 

FlexCollege en twee Reboundvoorzieningen. Medezeggenschap t.a.v. het beleid van het SWV wordt 

vormgegeven via de Ondersteuningsplanraad. Deze bestaat uit 24 leden; 12 medewerkers en 12 

leerlingen/ouders.  
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3. Functieprofiel  

 

De directeur SWV Passend Onderwijs Zuid-Holland West werkt binnen de geformuleerde kaders en is  

verantwoordelijk voor het beleid van het samenwerkingsverband. 

 

Functieniveau:   conform schaal 14 cao-VO  

Betrekkingsomvang:  1,0 fte  

Aanstelling:   bij voorkeur per 1 februari 2019  

 

De opdracht 

De opdracht van de directeur bestaat uit de volgende onderdelen: 

 De directeur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het samenwerkingsverband 
en dient daarbij de scholen te faciliteren om de in het (in 2020 aflopende) 
ondersteuningsplan geformuleerde ambities te realiseren. Een belangrijk doel is het met visie 
verder realiseren van een dekkend aanbod van ondersteuning in het kader van passend 
onderwijs binnen het SWV. 

 De directeur geeft direct leiding aan het ondersteunende stafbureau van het SWV, waar ca. 
68 mensen (ca. 50 fte) werkzaam zijn. 

 De directeur is naast de uitvoering van de kerntaken van de centrale dienst tevens 

verantwoordelijk voor vraagstukken als het terugdringen van VSV, het effectueren van opting 

out, het tactvol laten indalen van mogelijke aanpassingen in de governance-structuur en het 

verder invlechten van BOVO in het SWV. 

 De directeur draagt zorg voor een lerend en op kwaliteit gericht klimaat waarin keuzes tijdig 

helder worden toegelicht en plannen (en pilots) gestructureerd tot effect komen. 

 De directeur is verantwoordelijk voor het jaarlijks (laten) opstellen van de begroting en 

jaarrekening en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur. 

 

Persoonlijk profiel  

De directeur: 

 Is een enthousiasmerende en betrokken verbinder. 

 Kan flexibel schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

 Is communicatief sterk en diplomatiek slim. 

 Is organisatie- en politiek sensitief. 

 Leert en werkt graag samen. 

 Legt binnen en buiten het SWV gemakkelijk contact en is eenvoudig benaderbaar. 

 Toont persoonlijk leiderschap en is procesgericht. 

 Kan op basis van ervaring en kennis constructief positie nemen. 
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Selectie-eisen 
De directeur: 

 Heeft academisch werk- en denkniveau. 

 Heeft aantoonbare deskundigheid op het gebied van passend onderwijs. 

 Heeft als eindverantwoordelijke ervaring met het integraal (passend onderwijs, 

personeelszorg en financiën) leiden van een VO-school, bij voorkeur met VMBO en/of LWOO. 

 

Selectie-wensen 

De directeur: 

 Heeft een hart voor deze doelgroep leerlingen. 

 Heeft voldoende kennis van de ontwikkelingen in het (Haagse grootstedelijke) werkveld of 

kan die zich in korte tijd eigen maken. 

 

Competenties  

 Strategische visie 

Heeft een langetermijnvisie, heeft een breed perspectief, houdt uiteenlopende 

mogelijkheden in gedachten bij het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor het SWV.  

 

 Motiveren 

Enthousiasmeert anderen en maakt het bereiken van doelen gemakkelijker door duidelijk het 

beoogde effect aan te geven, een positieve instelling ten opzichte van het werk tot stand te 

brengen en onder teamleden een sterke wil om te slagen te creëren. 

 

 Probleemanalyse 

Deelt problemen op in onderdelen en onderscheidt hoofd- en bijzaken, maakt correct 

gebruik van logica, gaat nauwkeurig te werk, trekt gegronde conclusies uit beschikbare 

informatie.  

 

 Empoweren 

Delegeert verantwoordelijkheden naar de juiste medewerkers, geeft anderen de vrijheid om 

initiatieven te tonen, geeft hen de mogelijkheden en bevoegdheden om taken effectief uit te 

kunnen voeren.  

 

 Aandacht voor kwaliteit 

Zet zich in voor het bereiken en behouden van kwaliteit; stelt hoge eisen aan eigen prestaties 

en aan die van anderen.  

 

 Opbouwen en onderhouden van relaties 

Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt 

anderen op hun gemak, bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij 

onenigheid en potentiële conflicten. 


