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RAAD VAN TOEZICHT 

werving       

Herinrichting governance 

De vereniging SWV PO 2203 heeft tot op heden een bestuur en een 

aparte raad van toezicht. De ledenvergadering van SWV PO 2203 

heeft besloten in de loop van 2023 een toezichthoudend bestuur in 

te richten. Het bestuur is daarom voornemens per 01-08-2023 de 

drie leden van de raad van toezicht hierin als onafhankelijke leden te  

installeren, waaronder de voorzitter van dit beoogd toezichthoudend bestuur.  

 

Profiel 

De huidige raad van toezicht is zodanig samengesteld dat: 

➢ de doelstellingen en functie van het samenwerkingsverband bij de leden bekend zijn, 

waaronder affiniteit met passend onderwijs in de regio van SWV PO 2203, 

➢ een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt, 

➢ een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines 

aanwezig is, waarbij sprake is van de volgende expertisegebieden: 

1. onderwijskundig 

2. financieel-juridisch 

3. zorg-maatschappelijk. 

➢ de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk 

en kritisch opereren. 

➢ adequaat wordt voorzien in de onafhankelijke toezicht-, advies- en klankbordfunctie ten 

opzichte van het huidige bestuur. 

 

Vacature 

Per 01-08-2023 ontstaat een vacature voor het lid met financieel-juridisch profiel. Tevens is 

het de bedoeling dat dit lid bereid is in 2024 de functie van voorzitter op zich te nemen.  

 

Nadere informatie 

Op de website www.po2203.nl vindt u gebreide informatie over SWV PO 2203. 

Voor persoonlijke informatie kunt u contact opnemen met: 

dhr. Hans Meuzelaar, voorzitter raad van toezicht, 06-51 50 38 58 

dhr. Luc ter Heide, 06-57 33 98 93 

dhr. Silvester Klarenbeek, 06-51 84 61 09 

  

Vergoeding 

Voor deze functie wordt de maximale vrijwilligersvergoeding gehanteerd.  

 

Procedure  

De benoemingsadviescommissie bestaat uit beide zittende leden van de raad van toezicht 

en een lid van de OPR.  

1. U kunt uw belangstelling kenbaar maken door uw schriftelijke motivatie en CV tot 

uiterlijk vrijdag 14 april 2023 te verzenden aan het bestuurskantoor SWV PO 

2203 t.n.v. dhr. Leon ’t Hart, l.thart@po2203.nl. 

2. In week 16 kunt u een reactie tegemoet zien over de vervolgprocedure.  

3. Gesprekken vinden plaats in week 17 in het bestuurskantoor te Zuidwolde.  
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