
   

Tilburg, oktober 2019 
 
 
Vacature: onafhankelijk technisch voorzitter Plein 013 en T-PrimaiR 
 
De besturen in het primair onderwijs in de regio Tilburg werken samen in twee afzonderlijke 
samenwerkingsverbanden: Plein 013 en T-PrimaiR.  
De stichting Plein 013 voert de wettelijke opdracht uit in het kader van Passend Onderwijs. Zij 
verzorgt een diversiteit aan begeleidingsactiviteiten voor kinderen met een ondersteuningsvraag en 
is gerechtigd om kinderen toegang te verlenen tot het speciaal (basis)onderwijs. In het nieuwe 
ondersteuningsplan wordt een koers ingezet naar meer eigenaarschap van scholen binnen een 
buurtgerichte aanpak. 
 
De onderwijscoöperatie T-PrimaiR is de vrijwillige bestuurlijke samenwerking om zeggenschap en 
denkkracht te versterken in het belang van de ontwikkeling van alle kinderen in  de regio Tilburg.   
Dat vraagt om afstemming naar diverse betrokken gemeenten en landelijke overheid en gezamenlijk 
beleid ten aanzien van het lerarentekort, vervanging in het onderwijs, huisvesting, samenwerking 
met kinderopvang en voortgezet onderwijs. Het onderwijsmanifest 2019-2022 geeft de intentie van 
de samenwerking binnen T-PrimaiR weer. 
 
Sinds ruim een jaar is de bestuurlijke samenstelling van beide gremia nagenoeg identiek. T-PrimaiR 
en Plein 013 hebben nu gescheiden bestuurlijke overleggen. Daarbij wordt geconstateerd dat er 
winst is te halen door overlap weg te halen en een meer effectieve en efficiënte uitvoerings-
organisatie in te richten. 
 
De besturen zijn voornemens om per 1/8/2021 (streefdatum) beide organisaties samen te voegen 
naar één rechtsvorm. Om daar naar toe te werken zijn de besturen van plan om per  
1 januari 2020 een onafhankelijk technisch voorzitter aan te stellen die vanaf 1 januari 2020 de nog 
gescheiden bestuurlijke overleggen van T-PrimaiR en Plein 013 kan leiden.  
 
Van de voorzitter wordt ervaring gevraagd in vraagstukken binnen een complexe bestuurlijke 
dynamiek. Zij of hij heeft een academisch denkniveau, goede communicatieve vaardigheden, kan 
verbindend zijn  en heeft bij voorkeur kennis van het (primair) onderwijs in het algemeen, passend 
onderwijs in het bijzonder. De zittingsduur van de voorzitter heeft een omvang van maximaal 4 jaar. 
De voorzitter werkt in opdracht. Naar verwachting vraagt deze opdracht een tijdsinvestering  van 
circa 15 uur per maand.   
 
Nadere informatie is op te vragen bij: 
Berry Brand, coördinator Plein 013: 06 37 31 88 93; b.brand@plein013.nl 
Pieter Jansen: directeur T-PrimaiR: 06 22 21 64 55; pieter.jansen@tprimair.nl 
 
U kunt uw belangstelling voor de vacature van onafhankelijk voorzitter voor 1 november 2019 
kenbaar maken bij bovenstaande personen middels het toesturen van een motivatiebrief en uw CV. 
Gesprekken hierover zullen plaatsvinden in de week van 18 november. 


