RBOB De Kempen

Provincialeweg 74, 5503 HJ Veldhoven
tel. 040 2301560, e-mail: info@rbobdekempen.nl

In verband met het reglementair aftreden van een van de leden per 1 januari 2018 zoekt de Raad
van Toezicht van Stichting De Kempen, organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk
onderwijs (kortweg: RBOB De Kempen) een

lid van de Raad van Toezicht (m/v)
met expertise op het gebied van financiën
De leden van de raad van toezicht dragen in hun rol een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Van een lid van de raad van toezicht wordt o.a. verwacht dat hij/zij
o de doelstellingen van het openbaar en algemeen toegankelijk basisonderwijs De Kempen
respecteert;
o inzicht heeft in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Bestuur, alsmede
bekendheid met de issues van corporate governance;
o in verband met het voorgaande het vermogen heeft om op strategisch niveau, onafhankelijk te
acteren, met een gewaardeerde mix van distantie en betrokkenheid;
o beschikt over bestuurlijke c.q. toezichthoudende ervaring;
o bij voorkeur over een voor de organisatie relevant netwerk beschikt;
o gevestigd is in de regio de Kempen.
Gezien het bovenstaande zijn we op zoek naar een lid Raad van Toezicht die voldoet aan het
volgende profiel:
o
affiniteit met en respect voor de doelstelling en (onderwijs)functie van de stichting;
o
algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
o
een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; het vermogen en de attitude om
de bestuurder/algemeen directeur met raad en als klankbord terzijde te staan;
o
het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder/algemeen
directeur te toetsen;
o
het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
o
integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
o
inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de
stichting stellen;
o
het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de
bestuurder/algemeen directeur voorgelegde aangelegenheden;
o
affiniteit en/of ervaring met financiën om de expertise binnen de huidige RvT aan te vullen;
o
voldoende beschikbaarheid.
Het gaat hierbij om een belasting van ongeveer zeven vergaderingen per jaar: vijf reguliere en twee
themabijeenkomsten. Eén maal per jaar legt de raad van toezicht een schoolbezoek af en houdt een
afvaardiging een gesprek met een afvaardiging van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR).
De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden.
Voor de leden van de raad van toezicht geldt een vergoedingsregeling die als uitgangspunt
maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheidsbesef heeft. Voor een lid is deze
vastgesteld op € 1.150,00 bruto per jaar (all-in: onkostenvergoeding, scholingskosten en
honorering).
Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u uiterlijk 15 oktober sturen naar:
RBOB De Kempen t.a.v. A.J.F.M. Goudsmits, voorzitter Raad van Toezicht, Provincialeweg 74,
5503 HJ Veldhoven
e-mail: info@rbobdekempen.nl
Informatie kan ingewonnen worden via onze website www.rbobdekempen.nl of bij de heer H.P. van
Well, algemeen directeur/bestuurder. Telefoon: 040 230 15 60.
Onder RBOB De Kempen ressorteren 14 openbare en algemeen toegankelijke basisscholen, in 11 gemeenten in de Kempen en
Limburg, met samen ca. 3200 leerlingen en 300 medewerkers.
De stichting wordt bestuurd door een algemeen directeur/bestuurder onder toezicht van een Raad van Toezicht.

