In de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) ontstaat per 1 augustus
2019 een vacature voor de functie van vicevoorzitter.
Voor de vervulling van deze vacature is onderstaande profielschets en wervingsprocedure
vastgesteld.
Heeft u belangstelling, dan kunt u uw sollicitatie met curriculum vitae tot uiterlijk maandag 24 juni
2019 richten aan l.schouten@onderwijsgeschillen.nl onder vermelding van ‘sollicitatie LBT’

Profielschets vicevoorzitter LBT
Kennis
 jurist, benoembaar tot rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast
 kennis van het bestuurs(proces)recht
 kennis van het onderwijsrecht en/of het jeugdrecht is een pré.
Vaardigheden/kwaliteiten
 ervaring met het leiden van (hoor)zittingen
 besluitvaardig
 luistervaardig
 bemiddelingsvaardig
 bindend vermogen
 communicatief
 representatief
 met gezag
 kunnen samenwerken in multidisciplinair verband
 beschikbaar in tijd
Tijdsbeslag en werkwijze
Ten tijde van de publicatie van deze oproep is 90% van de Samenwerkingsverbanden passend
onderwijs aangesloten bij de Commissie.
De Commissie bestaat uit negen leden, waaronder een voorzitter en twee vicevoorzitters.
Tussen de voorzitters vindt regelmatig (telefonisch) overleg plaats over hangende bezwaren.
Zittingen worden gehouden door een Commissie bestaande uit 4 personen.
De samenstelling van de Commissie wordt bepaald aan de hand van de voor de behandeling van het
bezwaar vereiste deskundigheden.
De Commissie hield in 2018 op 18 dagen zitting, waarop één of meer bezwaarschriften behandeld
zijn. Meer informatie over de Commissie vindt u hier:
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissietoelaatbaarheidsverklaring-lbt
Onverenigbaarheden
Onafhankelijkheid van de voorzitters en leden staat voorop. Zij functioneren zonder last of
ruggespraak. De functie is niet verenigbaar met een bestuursfunctie of een dienstverband bij een
landelijke organisatie van onderwijsbesturen of een bestuursfunctie of dienstverband bij een
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belangenorganisatie van ouders. Evenmin is de functie verenigbaar met een functie in het bestuur of
toezicht van Stichting Onderwijsgeschillen.
Vacatievergoeding
De vacatievergoedingen voor vergaderingen en zittingen bedragen voor de voorzitters € 235 per
dagdeel van maximaal 4 uur. Ingeval er meer dan één bezwaar ter zitting behandeld wordt, geldt een
extra dagdeelvergoeding voor de voorbereiding.
Voorts geldt een reiskostenvergoeding openbaar vervoer eerste klasse dan wel een
kilometervergoeding t.b.v. € 0,28 per km.
Werving en selectie
De werving gebeurt via publicatie op websites en social media.
Er is een benoemingsadviescommissie (BAC) bestaande uit minstens twee leden van de Commissie
en de coördinerend secretaris passend onderwijs van Onderwijsgeschillen.
De selectie van de ingekomen sollicitaties vindt plaats in een overleg tussen de BAC en de bestuurder
van Stichting Onderwijsgeschillen.
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de BAC.
De benoeming geschiedt door Stichting Onderwijsgeschillen, op voordracht van de BAC.
Voor vragen kunt u zich wenden tot mr. Hilde Mertens, directeur/bestuurder Onderwijsgeschillen.
030-2809590
Acquisitie naar aanleiding van deze vacaturemelding wordt niet op prijs gesteld.
Juni 2019
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