
 

 

 

Vacature Regiobestuurder Platform VMBO Zorg & Welzijn 

 

Het Platform VMBO Zorg & Welzijn bestaat uit zo’n 200 scholen met een profiel Z&W. Het 

platform heeft als doel het bevorderen van goed onderwijs op vmbo-scholen waar het de 

beroepsgerichte programma's in de sector Zorg & Welzijn betreft. Het platform heeft een 

formele status in de vorm van een stichting. De Stichting Platform VMBO Zorg & Welzijn 

wordt gevormd door leden die een leidinggevende functie hebben in het vmbo. Het 

platformbestuur bestaat momenteel uit vijf leden: één voorzitter en vier regiobestuurders. 

 

Huidige samenstelling platformbestuur: 

 

Functie Naam Organisatie 

 

Voorzitter / regiobestuurder 

Zuid 

Dhr. A. Daelmans 

 

Stedelijk College Eindhoven 

Regiobestuurder Noord-oost Mw. M. van Zonneveld-Drost 

 

Rsg de Borgen 

Regiobestuurder Noord-west Mw. A. ten Boom 

 

Petrus Canisius Alkmaar 

Regiobestuurder Midden-oost Dhr. R. Nijenhuis Marianum Lichtenvoorde 

 

Regiobestuurder Midden-west Mw. B. Hulleman 

Vacature 

Kalsbeek College Woerden 

 

 

Welke eisen stellen we aan een regiobestuurder? 

- Leidinggevende functie in de school / middenmanager. 

- Beleidsmatige ervaring met betrekking tot implementatie van onderwijsvernieuwing. 

- Helicopterview: boven de eigen school kunnen uitstijgen. 

- Op de hoogte van wat er regionaal speelt ten aanzien van onderwijs en branche of 

bereid zich daarin te ontwikkelen. 

  

Welke investering vragen we?  

- Deelname aan 4 bestuursvergaderingen per jaar in Utrecht en tussentijdse online 

vergaderingen. 

- Deelname aan een heidag met het bestuur. 

- Middagvoorzitter tijdens 2 regionale docentennetwerkbijeenkomsten (november en 

februari). 

- Deelname aan de landelijke docentendag. 

- Signalen en ontwikkelingen m.b.t. Z&W in de regio volgen en deze indien nuttig ter 

bespreking inbrengen bij het bestuur. 

- Aanspreekpunt voor de scholen in de regio. 
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Wat levert het op? 

- Informatie over actuele ontwikkelingen in onderwijs en werkveld uit de eerste hand.  

- Invloed op (actuele) ontwikkelingen.  

- Een landelijk netwerk met wie u veel ervaringen en ideeën kunt uitwisselen. 

- Een gratis lidmaatschap van het platform voor de school. 

- Een reiskostenvergoeding voor de bezoeken aan vergaderingen en bijeenkomsten. 

 

 

 

Als u interesse heeft in deze functie, dan kunt u deze – met motivatie - kenbaar maken 

aan Wilma Roijackers, de ambtelijk secretaris van het platform 

(info@platformzorgenwelzijn.nl).  

We ontvangen uw reactie graag vóór 6 december 2021. 

 

 

 

 

 

 


