Stichting Obase zoekt twee

LEDEN VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT
Obase is een onderwijsorganisatie met tien scholen voor basisonderwijs en één school voor speciaal
basisonderwijs op Schouwen-Duiveland. Met in totaal zo’n 1200 leerlingen werken de scholen met
veel passie, lef en plezier aan het ontwikkelen van de kwaliteiten en talenten van onze kinderen.
Hierin krijgen de kinderen steeds meer zelf de regie en zorgen de scholen ervoor dat hun wereld in
ontwikkeling blijft. Om dat te kunnen, is het essentieel dat de scholen bewust zijn van de wereld en
samenleving om hen heen. Zij moeten een duidelijke visie hebben over hoe ze kinderen voorbereiden
op wat het betekent om straks in de grote wereld te zijn. De school zien wij daarin als een oefenplaats
tussen thuis en de grote wereld. Voor Obase zijn de kinderen de belangrijkste opdrachtgever.

RAAD VAN TOEZICHT

Ook de Raad van Toezicht van Obase toont zijn ambitie door
op professionele en moderne wijze toezicht te houden. De Raad
gaat hierbij uit van vertrouwen, openheid, transparantie en een
pro-actieve opstelling. Een opstelling, waarbij de Raad - naast
zijn rol van toezichthouder - ook die van sparringpartner voor de
bestuurder van Obase actief invult. Op deze wijze laat de Raad
zich regelmatig informeren over wat er in en buiten de organisatie
leeft, zodat op een betrokken en maatschappelijk verantwoorde
wijze toezicht wordt gehouden. Dit vraagt teamgevoel, scherpte
ten opzichte van elkaar en de bestuurder én het denken in
mogelijkheden.

Op dit moment hebben we drie leden in
onze Raad van Toezicht. Om ons team
compleet te maken, zoekt de Raad van
Toezicht samen met de GMR aanvullend
nog twee leden. We komen ongeveer zes
keer per jaar samen.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden, inclusief de voorzitter.
Binnen de Raad zijn twee commissies ingesteld: de auditcommissie
en de remuneratiecommissie.
Obase werkt conform de Governancecode en hanteert daarmee de
richtlijn voor integer en transparant bestuur en toezicht.

LEES VERDER OP
DE VOLGENDE PAGINA

Expertise in jeugd/welzijn
of onderwijskunde?
Met u in onze raad maken
we de cirkel rond!

PROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe leden, liefst met een
onderwijskundig proﬁel, voor de Raad van Toezicht. Bij voorkeur
mensen met ervaring in het onderwijs, kinderopvang en/of
jeugdzorg/jeugdwelzijn.
In de rol van toezichthouder brengt u verder de volgende algemene
kwaliteiten en competenties mee. U bent:
• in staat om vanuit de toezichtsrol te kijken naar strategische
vraagstukken van Obase en op strategisch niveau mee te denken
over kansen en mogelijkheden in de sector;
• iemand die de dynamiek van het onderwijs begrijpt en aﬃniteit
heeft met pedagogiek;
• iemand die inzicht heeft in de eisen die de kwaliteit van het
onderwijs, doelmatigheid en continuïteit aan Obase stellen;
• in staat om een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke
afstand te vinden;
• iemand met het vermogen en de attitude om de bestuurder met
raad en als klankbord terzijde te staan;
• in staat om op een inspirerende wijze, gericht op samenwerking
en verbinding, een aandeel te leveren in de Raad en met behoud
van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
• bereid te werken binnen de toezichtskaders van Obase
(Governancecode , statuten, de strategische koers, de
begroting etc.).

SOLLICITATIEPROCEDURE

Heeft u belangstelling voor deze
vacatures, reageer dan voor 8 januari
2022. Stuur uw motivatie en cv per
e-mail aan p.tramper@obase.nl,
of per post aan:
Obase
t.a.v. mevrouw P. Tramper-Brand
Postbus 91
4300 AB Zierikzee
Gesprekken met de benoemingsadviescommissie worden georganiseerd
in week 3 en 4 van 2022.

MEER INFORMATIE

Wilt u graag meer weten?
Kijk voor een compleet beeld van
onze organisatie op www.obase.nl
We kunnen ons voorstellen dat u
daarnaast speciﬁeke vragen hebt
over de verdere invulling van deze
vacatures. Bel of mail gerust.
Onze voorzitter van de Raad van
Toezicht, Roel Sperna Weiland,
is bereikbaar via
roelspernaweiland@hotmail.com
of via 06 37648626.

OBASE
Openbaar basisonderwijs
op Schouwen-Duiveland
t 0111 418888

WWW.OBASE.NL

