
 

 

Leden Raad van Toezicht Spaarnesant 
 

Algemeen 

Spaarnesant is een zelfstandige stichting die het bevoegd gezag is voor alle openbare scholen  

voor (speciaal) basisonderwijs en voor speciaal onderwijs in Haarlem.  

Spaarnesant is een open onderwijsinstelling die staat voor maximale ontplooiing van al haar 

leerlingen. De scholen van Spaarnesant bieden de leerlingen een passend onderwijsaanbod 

en vinden het belangrijk dat zij gelukkig zijn op school. Leerlingen van Spaarnesant maken 

goed voorbereid en met zelfkennis en zelfvertrouwen hun volgende stap in het onderwijs en 

in de maatschappij.  

 

Spaarnesant bestuurt in totaal 26 scholen: 21 basisschoollocaties, 3 scholen voor speciaal 

basisonderwijs en 2 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs met ongeveer 6700 

leerlingen en 850 personeelsleden. 

 

Spaarnesant werkt met een interne toezichthouder, de Raad van Toezicht. De bestuurlijke 

bevoegdheden liggen bij de bestuurder, de toezichthoudende bevoegdheden bij de Raad van 

Toezicht. De verhouding bestuurder en Raad van Toezicht is vormgegeven overeenkomstig 

het “Policy Governance systeem”. In het Toezichtkader Stichting Spaarnesant verwoordt de 

Raad van Toezicht hoe het interne toezicht op het bestuur van de stichting is geregeld.  

 

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden, inclusief de voorzitter. De werving en selectie 

van nieuwe leden vindt plaats door een benoemingsadviescommissie (BAC) bestaande uit 

twee leden van de Raad van Toezicht en twee vertegenwoordigers van de GMR, waarvan ten 

minste één van beide leden uit de oudergeleding van de GMR afkomstig is. De bestuurder is 

als adviseur verbonden aan de BAC.  

De zittingstermijn van de leden is vier jaar. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren.  

 

De Raad van Toezicht van de stichting Spaarnesant is op zoek naar: 

 

twee leden voor de Raad van Toezicht  

 

Profiel Raad van Toezicht 

De leden van de Raad van Toezicht: 

- beschikken over een hbo- of academisch denk- en werkniveau; 

- beschikken over analytisch vermogen en het vermogen te denken in strategische 

kaders; hebben oog voor het nemen van strategische beslissingen; 

- hebben ervaring met besturen en/of het houden van toezicht; 

- hebben een brede maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met het openbaar 

onderwijs; 

- kennen de samenleving en hebben een ruime ervaring opgedaan in één of meer 

maatschappelijke sectoren; daarbij past een uitgebreid maatschappelijk netwerk; 

- onderschrijven de doelstellingen en het karakter van het openbaar onderwijs; 

- beschikken over voldoende tijd voor het uitoefenen van het lidmaatschap van de Raad 

van Toezicht (120 à 160 uur per jaar), alsmede het bijwonen van de vergaderingen; 

- bewaren de balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie; 

- zijn bereid te gaan werken met het policy governance systeem; 

- zijn bij voorkeur woonachtig in Haarlem of de regio. 

 

 



 

 

 

Financiële vergoeding 

Per half jaar wordt een financiële vergoeding verstrekt gebaseerd op het advies van de 

Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).  

 

Nadere informatie 

Nadere informatie kan worden verkregen bij de heer J.W. Koole, voorzitter Raad van Toezicht, 

te bereiken via het mobiel nummer: 06 57338686. 

 

Reacties 

Gegadigden kunnen hun belangstelling kenbaar maken binnen 14 dagen na het verschijnen 

van deze advertentie (uiterlijk 22 april) en hun brief en curriculum vitae richten aan: 

Stichting Spaarnesant, BAC-RvT, e-mail: rvt.vacatures@spaarnesant.nl  

 

De gesprekken met de BAC vinden plaats op maandag 15 mei 2017 vanaf 17.30 uur. 
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