
Stichting Wijzers in onderwijs is op zoek naar een enthousiast en kundig

Lid Raad van Toezicht

Stichting Wijzers in onderwijs is een kleinschalige organisatie voor primair onderwijs met ongeveer 1750
leerlingen en 180 leerkrachten en andere medewerkers. Onder deze stichting vallen 11 basisscholen in de
gemeenten Echt-Susteren en Maasgouw.

“Kinderen bereiken, betrekken, begrijpen en begeleiden”, dat is ons motto.

Dit jaar nemen we onze strategie opnieuw onder de loep en onderzoeken we of we nog op de juiste koers
liggen met het basisonderwijs in de regio. Dat doen we niet alleen samen met onze medewerkers,
stakeholders en ouders. Deze keer betrekken we onze leerlingen ook nadrukkelijk hierbij. Immers, voor
die leerlingen doen we het. Zij verdienen niet alleen goed fundament voor de rest van hun leven, maar
ook een mooie schooltijd.

In de komende jaren staat Wijzers in onderwijs voor een paar belangrijke uitdagingen. We hebben er nu
nog niet echt last van, maar ook wij zullen te maken krijgen met krapte op de arbeidsmarkt. Dat brengt
niet alleen met zich mee dat we een aantrekkelijke werkgever voor medewerkers moeten en willen
blijven, maar ook dat ons onderwijs en de manier waarop we dat organiseren moeten innoveren.
Bovendien hebben onze leerlingen recht op een rijke leeromgeving die aansluit bij hun belevingswereld.

Vanwege het eindigen van de zittingstermijn van een van onze leden zijn wij op zoek naar een collega Lid
Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft een 3-ledige rol, namelijk die van toezichthouder,
klankbord en werkgever van de bestuurder.

Jouw profiel:
- Je brengt ruime kennis en ervaring mee op het terrein van digitalisering en innovatie in de

breedste zin van het woord (HBO/WO niveau). Bovendien weet je uit ervaring hoe de hazen lopen
in de bestuurskamers van bedrijven en (onderwijs)organisaties.

- Je bent je bewust van rol, positie en verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en je bent in
staat om in die rol de juiste afstand van de bestuurder te bewaren. Je hebt de vaardigheid om op
hoofdlijnen te beoordelen hoe een (maatschappelijke) organisatie functioneert en waar de risico’s
zitten. Je leest tussen de regels door en durft de juiste vragen te stellen en ook door te vragen.

- Natuurlijk ben je een teamplayer, verbindend, zoekt de dialoog. Maar je pakt ook door als het
nodig is.

- Onderwijs heeft jouw warme belangstelling.
- Toezichthoudende ervaring is een pré maar geen must. We geven mensen die zich verder willen

ontwikkelen graag een kans.

Wij bieden:
- Een mooie organisatie waarvan de basis prima op orde is en er voor de toekomst een aantal

interessante uitdagingen liggen.
- Een professionele en vernieuwingsgerichte Raad van Toezicht die als een team functioneert.
- Een passende vergoeding.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze website: www.wijzersinonderwijs.nl. Je kunt ook
contact opnemen met Mr. Saskia van der Laak MMO, lid Raad van Toezicht en voorzitter van de wervings-
en selectiecommissie: +31 (0)6 29064929 / sollicitatie@wijzersinonderwijs.nl

Reageren kan tot uiterlijk 30 april a.s. door brief en CV te mailen naar sollicitatie@wijzersinonderwijs.nl.
De gesprekken zullen plaatsvinden op 23 mei en we verwachten op 4 juli onze nieuwe collega te
benoemen.
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