Gevraagd: nieuwe leden voor
de interne klachtencommissie Tangent
In verband met het toekomstige vertrek van twee leden, zijn wij op zoek naar twee leden voor de
onafhankelijke klachtencommissie voor ouders en personeel.
Stichting Tangent, palet van basisscholen, is een innovatieve onderwijsorganisatie die kinderen
begeleid van 4-12 jaar* in hun ontwikkeling naar zelfbewuste jonge mensen, die met elkaar
verantwoordelijkheid nemen in een veranderende samenleving. Dit doen we met 550 medewerkers
op 16 basisscholen in Tilburg en omliggende dorpen.
Wij bieden in Tilburg en omliggende dorpen een breed palet van onderwijs. Stichting Tangent heeft
een klachtenregeling en een interne klachtencommissie ten behoeve van ouders en personeel.
De interne klachtencommissie behandelt klachten van ouders en medewerkers en geeft hierover een
advies aan het bestuur. De interne klachtencommissie bestaat uit leden die niet belanghebbende zijn
van Stichting Tangent. Tijdens de klachtafhandeling worden klager(s) en verweerder(s) schriftelijk
en/of mondeling gehoord en indien noodzakelijk worden externe partijen ingeschakeld.
Voor deze interne klachtencommissie zijn we per 1 oktober 2018 op zoek naar nieuwe leden.
Bij de selectie van nieuwe leden wordt gestreefd naar een zo divers mogelijke samenstelling.
De commissie bestaat uit een voorzitter, een lid die ook plaatsvervangend voorzitter is én een
gewoon lid. Wanneer de commissie compleet is wordt de rolverdeling bepaald. De commissie zal
eerst groeien in de samenstelling en dan zullen de huidige leden stapsgewijs via een rooster
aftreden.
Wij zoeken iemand die zich betrokken voelt bij onderwijs en
- beschikt over onderzoeks- en communicatieve vaardigheden;
- sociaal- en uitdrukkingsvaardig is;
- analytisch kan denken en in staat is om tot een afgewogen onafhankelijk oordeel te komen;
- vaardigheden heeft op het gebied van bemiddeling;
- ervaring heeft met personele vraagstukken en op dit terrein enige juridische achtergrond
heeft;
- om kan gaan met organisatorische, juridische en ethische vraagstukken.
Van de (plaatsvervangend) voorzitter wordt daarnaast verwacht:
- onafhankelijke oordeelsvorming;
- besluitvaardigheid;
- vaardigheid in het leiden van hoorzittingen/vergaderingen.
Meer informatie over de klachtenregeling van Tangent en de klokkenluidersregeling, vindt u hier.
De leden ontvangen een passende vergoeding.
Enthousiast?
Wilt u meer informatie over de interne klachtencommissie, neem dan contact op met Ingrid van der
Pluijm, beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteitszorg.

De gesprekken vinden plaats in september.
Contactpersoon
Telefoonnummer
Email

Ingrid van der Pluijm
013-5229250
ingrid.vanderpluijm@tangent.nl

* Noot: per 1 januari 2019 zal de laatste peuterzaal van Stichting Tangent worden overgedragen.

