Profielschets lid Raad van Toezicht
De stichting
Stichting PCBO (Protestants Christelijk BasisOnderwijs) verzorgt basisonderwijs op vier basisscholen
in de gemeente Leiderdorp, vanuit de visie “eigentijds en vertrouwd”. De stichting verzorgt het
onderwijs voor circa 800 kinderen en heeft circa 76 personeelsleden. Vanwege het verlopen van de
benoemingstermijn zijn wij op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Opdracht en taken
De stichting streeft naar eigentijds, kleinschalig en gestructureerd onderwijs in veilige en
overzichtelijke groepen waarbij de school een gemeenschap is van ouders, kinderen en leerkrachten.
Tegelijkertijd werken de scholen nauw samen vanuit dezelfde onderwijskundige missie en dezelfde
lesmethoden. Hetzelfde geldt voor de materiele bedrijfsvoering. Dit samenwerkingsverband vereist
naast ieders eigen schoolcultuur een nauw op elkaar afgestemde besturingsorganisatie en
gezamenlijke verantwoordelijkheid. De stichting verkeert in stabiel vaarwater, zowel financieel als
onderwijskundig.
Elke school wordt geleid door een directeur. Op dit moment is de leiding van de stichting in handen
van een parttime bestuurder, die medio 2022 met pensioen zal gaan. De Raad van Toezicht is
voornemens om dit moment te benutten om een College van Bestuur (CvB) te formeren, bestaande
uit alle schooldirecteuren samen (die daarnaast hun school blijven leiden). Op die manier ontstaat
maximale ruimte en eigenaarschap voor “bottom-up” doorontwikkeling van de organisatie.
De Raad van Toezicht van de stichting PCBO heeft de volgende taken:
 Het toetsen van het beleid (strategisch, onderwijskundig, personeel) dat door het CvB
ontwikkeld wordt.
 Het optreden als klankbord voor het CvB.
 Het functioneren als werkgever van het CvB.
 Het publiekelijk verantwoording afleggen over het eigen functioneren.
Profiel
 Binding met de missie, visie en strategie van de stichting.
 Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren en op hoofdlijnen beleid te toetsen,
zowel reactief op voorgelegde besluitvorming als proactief op koers van de organisatie.
 Ervaring met, en interesse in, organisatieontwikkeling gezien de verandering in besturing die
de Raad van Toezicht en College van Bestuur voor ogen hebben.
 Affiniteit met de onderwijssector, specifiek het primair onderwijs, en het zelfstandig volgen
van ontwikkelingen in het onderwijs, inhoudelijk en financieel.
Om optimaal te functioneren is een diverse, gebalanceerde samenstelling van de Raad van Toezicht
van groot belang. Gegeven het profiel van de overige leden betekent dit:
 We zoeken naar een toezichthouder met basisonderwijs-expertise bij voorkeur in alle
facetten.
 De voorkeur gaat uit naar een vrouwelijke kandidaat.
Benoeming en vergoeding
Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is vrijwilligerswerk, en geldt voor een periode van 4 jaar.
U ontvangt hiervoor een vergoeding van EUR 750,- per jaar.

Procedure
Vragen over de functie kunt u stellen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, via
administratie@pcboleiderdorp.nl
Uw motivatie en CV kunt u vóór 13 maart 2022 a.s. versturen aan administratie@pcboleiderdorp.nl.
De gesprekken worden gevoerd op 21 en 22 maart ‘s avonds.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

