MEER DAN HET GEWONE
Stichting PCPO Westland is het bevoegd gezag van 15 basisscholen in Westland en Midden-Delfland.
Er is hard gewerkt aan het opbouwen van een sterke organisatie. Bij de scholen van PCPOW
verzorgen 380 medewerkers onderwijs aan zo’n 3900 leerlingen. De organisatie wordt ondersteund
door een professioneel bestuursbureau.
Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland zoekt met ingang van 1 januari 2016 een
voorzitter Raad van Toezicht (m/v)
en
lid Raad van Toezicht (m/v)
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en
op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De RvT oefent actief toezicht uit door open te
staan voor signalen en ontwikkelingen vanuit de omgeving. Daarbij bewaart de RvT voldoende
afstand om in onafhankelijkheid tot een kritisch oordeel te kunnen komen.
Profielkenmerken
Het lid van de Raad van Toezicht onderschrijft de doelstellingen van de stichting en levert een
bijdrage aan het realiseren van de identiteit van de stichting zoals beschreven in haar missie en visie.
 handelt conform de principes van goed onderwijsbestuur;
 beschikt over voldoende kennis en ervaring om de onderwijsorganisatie te kunnen beoordelen;
 beschikt over strategisch inzicht, een proactieve houding en een kritisch-analytisch
oordeelsvermogen;
 beschikt over een maatschappelijk verantwoordingsgevoel;
 beschikt over het vermogen te reflecteren op de eigen positie binnen de raad;
 heeft bestuurlijke ervaring bij een organisatie van redelijke omvang;
 heeft de beschikking over een voor de stichting van belang zijnd netwerk.
De voorkeur gaat uit naar een lid met specifieke kennis op het gebied van vastgoed en huisvesting.
Extra profielkenmerken voorzitter
 is in staat leiding te geven aan een groep leden van de raad van toezicht;
 is in staat het functioneren van het college van bestuur te beoordelen;
 is in staat functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren met het college van bestuur;
 is in staat mensen te motiveren en te stimuleren;
 is in staat in een crisissituatie adequaat te handelen.
De Raad van Toezicht komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen. De benoeming betreft een periode van
vier jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging.
Informatie
U kunt informatie inwinnen bij de voorzitter van het College van Bestuur, de heer P.A. Vreugdenhil,
0174-526950 en via de website www.pcpow.nl.
Reageren
Uw reactie met motivatie en curriculum vitae kunt u tot en met 24 november a.s. sturen naar de heer
P.A. Vreugdenhil via pavreugdenhil@pcpow.nl.
Het gesprek met de voordrachtscommissie zal plaatsvinden op maandagavond 7 december 2015.
Op 11 december 2015 zal de Raad van Toezicht over de voordracht besluiten.

