
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vacature voor Voorzitter van de Raad van Toezicht van Basisschool De Werf 
 
 
Wegens het verstrijken van de maximale zittingstermijn van de voorzitter, zoekt de Raad van 
Toezicht van De Werf een nieuwe voorzitter. De RvT heeft tot taak integraal toezicht te 
houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de 
stichting. De Raad van Toezicht bestaat in totaal uit drie leden. De leden van de RvT hebben 
affiniteit met het onderwijs, staan voor goed onderwijs in belang van alle kinderen op De 
Werf en zijn maatschappelijk betrokken. 
 
De Werf is een algemeen bijzondere basisschool met een eigen bestuur en is onderdeel van 
een Integraal Kind Centrum (IKC) te Zaandijk. De Werf verzorgt onderwijs op grondslag van 
een vrije persoonlijkheidsvorming. De ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind is 
steeds het uitgangspunt van het onderwijs op De Werf geweest vanaf de oprichting van de 
schoolvereniging in 1929. Vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een 
goede zorgstructuur dat is waar de Werf voor staat.  
 
Algemene eisen aan de Raad van Toezicht als geheel: 

• Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste interne en 
externe belanghebbenden; 

• Affiniteit met het onderwijs; 
• De RvT heeft een zodanige personele samenstelling dat kennis en ervaring en relaties 

met netwerken met betrekking tot drie aandachtsgebieden nadrukkelijk in de raad 
vertegenwoordigd zijn. Het gaat daarbij om expertise en ervaring met betrekking tot: 

- Onderwijskundige zaken 
- Financiële zaken 
- Bestuurlijke zaken 

 
 
Profiel van een lid van de Raad van Toezicht 
 
Van de leden wordt verwacht dat zij: 

• De missie, ambitie en strategie van de stichting kunnen onderschrijven; 
• Zich onafhankelijk en integer kunnen opstellen; 
• Brede maatschappelijke belangstelling hebben; 
• Inzicht hebben in maatschappelijke verhoudingen; 
• Beschikken over kwaliteiten om als intern toezichthouder te kunnen functioneren; 
• Bij voorkeur beschikken over een voor het onderwijs relevant netwerk; 



• Bereid en in staat zijn vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op 
voor te bereiden; 

• Bereidheid tot evaluatie van het eigen handelen en het handelen van de RvT in zijn 
geheel; 

• Beschikken over kennis van en ervaring met ten minste één voor de 
onderwijsorganisatie en kinderopvang relevante aandachtsgebieden, zoals in ieder 
geval ten aanzien van: 

- Onderwijskundig beleid 
- Financieel beleid 
- Bestuurlijk, juridisch beleid. 

 
De leden van de RvT zijn lid van de VTOI, de Vereniging van Toezichthouders in 
Onderwijsinstellingen. De leden ontvangen een vergoeding. De zittingstermijn is vier jaar 
met de mogelijkheid voor een herbenoeming van nogmaals vier jaar. 
De RvT vergadert ongeveer zeven keer per jaar. 
 
Voor meer informatie over de school kunt u terecht bij de website van de school 
www.basischooldewerf.nl  
 
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Edith Pals lid van de 
Raad van Toezicht. Contactgegevens kunt u opvragen per e-mail: bestuur@ikcdewerf.nl 
 
Voor in de agenda: gesprekken worden gevoerd op maandagavond 3 oktober 2022. 
De brievenselectie vindt plaats op 28 september 2022. 
 
U kunt uw sollicitatie richten aan mevrouw E. Pals in de vorm van motivatiebrief en cv voor 
26 september 2022 per e-mail: bestuur@ikcdewerf.nl. 
 
 
 
 
 


