Vacature Lid Raad van Toezicht VPCBO Ichthus Huizen

VPCBO Ichthus is een Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Huizen, telt vijf
scholen en verzorgt het onderwijs voor ca. 1100 leerlingen. De vereniging telt ca. 130
medewerkers en de scholen liggen verspreid over Huizen. VPCBO Ichthus is ambitieus, bescheiden
en sterk op de ontwikkeling van ieder kind gericht.
VPCBO Ichthus kent een tweehoofdig bestuur en een Raad van Toezicht. Hierdoor zijn de functies
'besturen' en 'toezicht houden' duidelijk gescheiden. VPCBO Ichthus voldoet aan de eisen van de
wet “Goed onderwijs, goed bestuur”. De huidige Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter en
vier leden.
VPBCO Ichthus is een vereniging, wat inhoudt dat een lid van de Raad van Toezicht kan worden
aangesteld na goedkeuring van de leden. De raad fungeert tevens als voorzitter van de jaarlijkse
ledenvergadering.
Leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vier jaar benoemd met de
mogelijkheid voor verlenging van maximaal één periode. In juni 2021 zal er een lid aftreden. Voor
een goede balans zijn wij nu specifiek op zoek naar een kandidaat waarvan de kinderen onderwijs
op een van de scholen volgt.

De Raad van Toezicht heeft als kerntaken:

•
•
•
•

Toezicht: het integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de
onderwijsorganisatie en het bewaken van het normatieve kader van de instelling.
Advies: het bieden van raad en advies aan het bestuur.
Werkgever: de raad is de werkgever voor het College van Bestuur, stelt de directeurbestuurders aan en regelt de bezoldiging.
Ambassadeur: als lid treed je ook op als vertegenwoordiger van de vereniging.

De Raad van Toezicht beschikt over een remuneratiecommissie en een financiële auditcommissie.
In overleg zal het lid aan één van deze commissies deelnemen. De beide commissies hebben een
adviserende taak zodat de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de voltallige Raad van Toezicht
ligt.
De Raad van Toezicht vergadert regulier zes tot achtmaal per jaar. De leden en voorzitter van de
Raad van Toezicht nemen deel aan de werkbezoeken in de organisatie met directeuren en interne
deskundigen om zich nader te informeren over wat er binnen de organisatie leeft. Een delegatie
van de Raad heeft jaarlijks overleg met de GMR en de identiteitscommissie.
Wat biedt VPCBO Ichthus?

•
•
•
•

Een mooie, levendige organisatie die voortdurend in ontwikkeling is.
Een toezichthoudende positie met de mogelijkheid om het PCBO (in de rest van de
vacature wordt steeds gesproken over VPCBO) Ichthus verder op de kaart te zetten.
Een gedreven en betrokken sfeer tussen de leden van de Raad van Toezicht en richting het
bestuur, de scholen en andere stakeholders van VPCBO Ichthus?
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bescheiden vergoeding die passend is
bij de functie.

Wat vraagt VPCBO Ichthus van u?
We zijn op zoek naar een geschikte en ervaren kandidaat die voldoende tijd beschikbaar heeft voor
een goede invulling van deze positie. De kandidaat die we zoeken is vanuit de eigen ervaring
vertrouwd met het onderwijs en is vanuit bestuurlijk en/of toezichthoudend perspectief bekend met
de bijbehorende maatschappelijke en politieke netwerken. Een kandidaat voelt zich daarnaast
verbonden met de identiteit, visie en missie van VPCBO Ichthus.

Functie-eisen:

•
•
•
•
•
•
•

Academisch denk- en werkniveau.
Aantoonbare actuele kennis en relevante ervaring in het onderwijs en/of kennis van het
reilen en zeilen in een Raad van Toezicht.
Verbindend en in staat een boodschap goed over te brengen.
Bij voorkeur enige ervaring als toezichthouder en/of bestuurder in een complexe omgeving
in het publiek domein.
Een relevant netwerk op bestuurlijk en strategisch niveau. Bekendheid met de
onderwijssector is een pre.
Aantoonbaar maatschappelijk betrokken en actief.
Intrinsieke drive voor het christelijk onderwijs in Huizen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met M. Rebel (voorzitter Raad van
Toezicht) tel. 06-47788880.
Solliciteren
We ontvangen uw reactie graag vóór 15 maart 2021 per e-mail naar vacature@ichthushuizen.nl.
Voor meer informatie zie: www.ichthushuizen.nl.

