Vacature onafhankelijk (technisch) voorzitter van het BBO Amsterdam
Vereniging van schoolbesturen van het Primair Onderwijs en het Speciaal Onderwijs.

Profiel
1. Informatie
De statutair gevestigde vereniging Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO) behartigt belangen
van haar leden, streeft een doelmatige bestuurlijke en onderwijsinhoudelijke samenwerking na en
bevordert onderlinge afstemming over het onderwijs- en jeugdbeleid met betrokken partners in Amsterdam.
Van de 41 schoolbesturen zijn 35 besturen lid van de vereniging.
Het BBO voert met ingang van het schooljaar 2018 - 2019 een structuurwijziging in. Gekozen is voor
een onafhankelijk (technisch) voorzitter en een agendacommissie bestaande uit een aantal bestuurders
die ieder voor zich een portefeuille beheren. De verschillende portefeuilles betreffen onderdelen van de
strategische beleidsagenda van het BBO.
De onafhankelijk voorzitter en de agendacommissie bereiden de vergaderingen voor. Zij worden ondersteund
door de ambtelijk secretaris. De aangesloten besturen vormen de algemene ledenvergadering (ALV).
In de statuten is vastgelegd dat de ALV in beginsel besluiten neemt op basis van consensus, tenzij het een
zodanig zwaarwegend besluit betreft dat de vergadering beslist te stemmen. In de statuten is de stemverhouding
vastgelegd en met welke stemverhouding een besluit rechtsgeldig is. De ALV vergadert minimaal 6 keer per
schooljaar en organiseert daarnaast enkele themamiddagen in hetzelfde jaar, waar specifieke onderwerpen
inhoudelijk worden besproken.
De onafhankelijk voorzitter is (technisch) voorzitter van de vergaderingen van het BBO en tevens voorzitter
van de agendacommissie die de BBO-vergaderingen voorbereidt. De onafhankelijk voorzitter heeft geen
stemrecht en is toehoorder bij relevante overleggen met de gemeente en betrokken partners.
Om als onafhankelijk voorzitter te kunnen functioneren wordt de eis gesteld dat de voorzitter geen
dienstverband heeft (of de afgelopen vier jaren heeft gehad) bij één van de aangesloten besturen, dan wel
daar een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult, dan wel met een lid andersoortige zakelijke of
privébelangen heeft of heeft gehad.

2. Taken
De onafhankelijk voorzitter:
− heeft de technische leiding over de vergaderingen van het BBO;
− draagt zorgt voor ordentelijke en duidelijke besluitvorming;
− ziet toe op adequate verslaglegging van de vergaderingen;
− spreekt leden en portefeuillehouders aan op het nakomen van besluiten en afspraken;
− leidt de vergaderingen van de agendacommissie;
− is als toehoorder aanwezig bij relevant overleg met de gemeente en/of betrokken instanties om zich te
informeren ten behoeve van de vergaderingen van het BBO.

3. Profieleisen
De onafhankelijk voorzitter:
− heeft het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie van de vergaderingen te vervullen;
− beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om doortastend op te treden en om een leidende rol
te vervullen bij de mening en besluitvorming van de vergadering van het BBO;
− beschikt over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken van de portefeuillehouders
en het secretariaat;
− heeft ervaring met het leidinggeven binnen een organisatie met uiteenlopende belangen.
− heeft affiniteit met het primair onderwijs;
− heeft kennis van en gevoel voor de (politiek-) bestuurlijke verhoudingen in Amsterdam en de positie
van de schoolbesturen hierin;
− is vertrouwenwekkend, onafhankelijk en onbevangen.
Wij verwachten dat de onafhankelijk voorzitter:
− de voorzitterstaak onafhankelijk en integer vervult;
− fungeert als "critical friend" jegens de portefeuillehouders en de overige leden;
− zich opstelt als goed werkgever jegens de ambtelijk secretaris;
− zorgt voor een evenwichtige belangenafweging in de vergaderingen van het BBO;
− de roldiscipline van de portefeuillehouders en het secretariaat stimuleert;
− de strategische agenda van het BBO bewaakt;
− fungeert als verbindende factor in het BBO.

4. Tijdsbeslag en vergoeding
Per schooljaar vinden circa acht reguliere BBO-vergaderingen plaats, circa acht vergaderingen van de
agendacommissie en circa vier vergaderingen met de gemeente alwaar de onafhankelijk voorzitter toehoorder
is. De vergaderingen vinden overdag plaats.
De onafhankelijk voorzitter ontvangt een vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden.

5. Sollicitatie en informatie
Geïnteresseerde kandidaten kunnen tot zaterdag 30 juni 2018 hun sollicitatiebrief per mail sturen naar
m.ramselaar@bboamsterdam.nl.
Voor informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met één van de leden van de
sollicitatiecommissie: Herbert de Bruijne (020- 577 6040) of Harry Dobbelaar (020- 699 9655).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

