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Mei 2021 vacature leden RvT 
 
 
Lid Raad van Toezicht voor stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede 
 

Het creëren van onderwijskansen en toekomstperspectief voor kinderen in Wijk bij Duurstede is een passie die 
ons als raad van toezicht met elkaar verbindt. Onze vijf leden zien vanuit een betekenisvolle relatie toe op de 
kwaliteit van het werk van onze stichting, het functioneren van het college van bestuur en het toezicht zelf. Onze 
gezamenlijke doelstelling is de best mogelijke onderwijskwaliteit waarmaken én een gezonde ontwikkeling van 
kinderen borgen. Wij vervullen daarbij een werkgeversrol, een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische 
keuzes. Eveneens voeren we integraal en onafhankelijk toezicht uit op het bestuurlijk handelen, het beleid van 
het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen onze stichting. 
 
Onze wijze van toezicht houden en de verhouding college van bestuur - raad van toezicht vinden hun basis in de 
Code Goed Bestuur Primair Onderwijs. Deze code hebben wij recentelijke verwoord in onze toezichtvisie, waarbij 
de focus meer is komen te liggen op het realiseren van maatschappelijke ambities en doelstellingen. Vanuit deze 
focus werken wij aan intensievere relaties met interne en externe stakeholders. Dialoog, zichtbaarheid en 
transparantie zijn daarbij essentieel en passen ook bij de manier waarop wij binnen onze stichting met elkaar 
omgaan. In de relatie college van bestuur en raad van toezicht benaderen wij elkaar vanuit belangstelling, kansen 
en vertrouwen. 
 
Onze raad bestaat uit vijf leden. De taken zijn op dit moment verdeeld over vier portefeuilles: financiën, 
huisvesting, personeel en onderwijskwaliteit. In verband met regulier aftreden van leden, ontstaat er een 
vacature. Voor deze vacature werven wij een kandidaat op voordracht van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad. Aan het nieuwe lid van de raad van toezicht vragen wij een aantal algemene 
kwalificaties en portefeuille specifieke kennis. Daarnaast hechten wij aan diversiteit, intrinsieke verbinding met de 
openbare identiteit en kernwaarden van onze stichting. Een sterke binding met Wijk bij Duurstede is gewenst.  

Algemeen profiel 
 
● Beschikt over een Hbo/ of academisch denk/ en werkniveau. 
 
● Vermogen om op strategisch/tactisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te 

vormen over voorgelegde aangelegenheden en om het beleid te toetsen. 
 
● Bewaart de balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie. 
 
● Evenwichtig in het geven van de benodigde handelingsruimte aan de bestuurder en het stellen van de 

juiste vragen; wijs en constructief in de verhouding bestuurder – toezichthouder, zowel individueel als in 
de raad van toezicht, met een juiste mix van verdieping. 

 
● Werkervaring en/of aantoonbare affiniteit met maatschappelijke sectoren; binding met de missie, visie en 

doelen en het openbare karakter van Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede. 
 
● Onafhankelijke opstelling en vermogen om te reflecteren op het eigen functioneren van de raad van 

toezicht. 
 
● Onderschrijft de Code goed bestuur in het primair onderwijs en de toezichtvisie van Stichting Openbaar 

Onderwijs Wijk bij Duurstede. 
 
● Vermogen om binnen de raad van toezicht in teamverband te werken, en vanuit karakter en ervaring om 

kunnen gaan met verandering en dynamiek. 
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● Voldoende beschikbaarheid en energie voor een adequate invulling van de functie. 
 
● Eventuele (neven)functie(s) zijn niet conflicterend met de positie en doelstelling van Stichting Openbaar 

Onderwijs Wijk bij Duurstede. 
 
● Kan een verklaring omtrent gedrag overleggen. 
 
 
Portefeuille kwaliteit en personeel. Dit lid wordt voorgedragen door de gezamenlijke 
medezeggenschapsraad maar zit daarna op persoonlijke titel in de Raad van Toezicht. 
 
Specifieke profieleisen: 
 
● Kennis van het onderwijs en het sociaal domein. 

 
● Kennis van en visie op de ontwikkelingen in het primair onderwijs. 

 
●  Inzicht in de werking van een onderwijsorganisatie, met begrip van de diverse beroepsgroepen die in het 

onderwijs betrokken zijn. 
 

●  Op basis van relatief beperkte informatie zich een oordeel kunnen vormen over de kwaliteit van 
onderwijs en personeelszaken en op basis hiervan kunnen adviseren over eventuele verbeteringen of 
wijzigingen. 
 

●  Organisatiesensitief: kan bij beleidsmatige dossiers de condities en impact kunnen duiden en van 
betekenis voorzien op kinderen, ouders, medewerkers & organisatie. 
 

●  Inzicht in de aard, de aansturing en de borging van de dagelijkse kwaliteit van onderwijs en het continu 
verbeteren daarvan. 
 

● Deelname aan de commissie Kwaliteit. 
 
 
Aanbod 
Wij hebben er als raad van toezicht voor gekozen om een vrijwilligersvergoeding te ontvangen voor onze 
werkzaamheden, in lijn met de code voor goed bestuur in het primair onderwijs. 
 
Diversiteit 
Vanuit onze openbare identiteit streven wij naar een diverse samenstelling van de raad van toezicht qua 
achtergrond en gelijke man-vrouw/verdeling. 
 
Procedure 
De procedure is gericht op afronding voor de zomervakantie met benoeming in eerstvolgende vergadering van de 
raad van toezicht na de zomervakantie. De eerste oriënterende gesprekken vinden plaats in juni 2021. In verband 
met de Coronacrisis zullen de gesprekken online plaatsvinden. Na ontvangst van de brieven wordt een afspraak 
gemaakt. Het nieuw te benoemen lid zal eerst met de GMR spreken en vervolgens met de RvT. 
 
Contact                                                                                                                                                                          
Reageren op deze vacatures kan per e-mail naar b.vanrijswijk@obsdewerkschuit.nl. 
Meer informatie is opvraagbaar bij de heer G. van de Kuil, voorzitter RvT via de email 
raadvantoezicht@obswijk.nl of telefonisch via 06-12380174 of bij de voorzitter van de GMR de heer B. van 
Rijswijk via de email b.vanrijswijk@obsdewerkschuit.nl of telefonisch via 06-28834069. 
Voor meer informatie over de Stichting kunt u de website raadplegen www.obswijk.nl of informatie opvragen via 
het bestuursbureau email: info@obswijk.nl  of 0343-592968. 
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