
                                                                         

 

  

 

 

Twee leden raad van toezicht   
Jenaplanschool Antonius Abt - Engelen  
 
Functieomschrijving  
De Stichting Jenaplanschool Antonius Abt zoekt twee nieuwe leden voor de raad van toezicht 
(RvT) met een warm hart voor kinderen/ jongeren en enthousiasme voor het 
Jenaplanonderwijs. Per 1 januari 2024 zullen twee in het bedrijfsleven werkzame leden van de 
huidige RvT aftreden. Het is daarom de bedoeling dat de twee nieuwe leden per 1 januari 
2024 formeel toetreden tot de RvT en tot die tijd als aspirant leden en bij wijze van 
inwerkingsperiode met ontvangst van een vergoeding de vergaderingen van de RvT bijwonen. 
Specifiek zijn wij op zoek naar kandidaten die zich herkennen in onderstaand algemeen profiel 
en in het profiel ‘ondernemer / bedrijfsleven’ of het profiel ‘financiën’:  
 
Algemeen profiel  

- Je vindt het leuk om als toezichthouder een bescheiden doch belangrijke bijdrage te 

leveren aan de eenpitter die Jenaplanschool Antonius Abt is  

- Je onderschrijft het karakter van de school en het Jenaplanonderwijs en hebt in het 

algemeen interesse in onderwijs   

- Je kunt je vinden in de statuten van de stichting en de Code Goed Bestuur in het 

Primair Onderwijs  

- Bij voorkeur ervaring als toezichthouder al dan niet als voorzitter van een RvT  

- Achtergrond in de advocatuur, kennis van (onderwijs)huisvesting, binding met de regio 

Den Bosch en/of kennis van het openbaar bestuur zijn mooi mee genomen  

- Energiek, betrokken en bereid om een waardevolle bijdrage te leveren aan de RvT.  

Profiel ‘ondernemer / bedrijfsleven’  

- Je bent als ondernemer of in loondienst werkzaam in een leidinggevende functie in het 
bedrijfsleven of je was dat tot voor kort  

- Je beschikt over een analytisch vermogen, denkt in strategische kaders, kunt dingen 

zakelijk benaderen en relativeren. Je weet de hoofdzaken te onderscheiden van 

nevenzaken  



                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
Profiel ‘financiën’  

- Een financiële achtergrond in de vorm van opleiding en/of werkervaring bijvoorbeeld als 
accountant, boekhouder, controller, bankier, etc.  

 
Positie raad van toezicht  
De RvT is klankbord van en houdt toezicht op de directeur-bestuurder zijnde het college van 
bestuur, vervult de werkgeversrol voor het college van bestuur en brengt kennis, 
deskundigheid en maatschappelijke contacten in. Het college van bestuur is statutair 
eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de stichting, geeft als directeur 
leiding aan de school en is hiermee onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en de 
realisatie van de visie, strategie, beleid en resultaten.  
De RvT geeft met veel plezier en inzet invulling aan zijn klankbordrol. Op basis van kennis en 
expertise zijn de leden van de RvT klankbord, verbinder en inspirator voor het college van 
bestuur. Een rol waar inzake specifieke projecten en het strategisch beleid intensief invulling 
aan wordt gegeven.  
 
Organisatie  
Op Jenaplanschool Antonius Abt mogen kinderen de met hen gestelde doelen op een eigen 
wijze behalen. Het  
 Jenaplanonderwijs op Antonius Abt kenmerkt zich door een goed en veilig pedagogisch 
klimaat, het houden van  portretgesprekken met kinderen over hun ontwikkeling, een 
uitdagende leeromgeving, een schoolkamp voor alle groepen, Breinsteijn en de Werkplaats en 
een prachtige natuurspeeltuin en grote schooltuin waarin kinderen zelf producten 
verbouwen.  

Strategie en toekomst    
De stichting is eind 2015 opgericht en houdt de eenpitter Jenaplanschool Antonius Abt in 
stand. De school heeft twee locaties in Engelen (‘s-Hertogenbosch). De doelstelling en 
uitdaging voor de komende jaren is om de school qua omvang in leerlingenaantallen en op 
het gebied van onderwijskwaliteit op een nog hoger niveau te brengen, een en ander 
indachtig het Jenaplanconcept.   



                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
Procedure  
Ben jij het nieuwe lid voor de RvT?  
Stuur dan je sollicitatiebrief en curriculum vitae voor 15 april 2023 naar Alex Meijvis 
(alexmeijvis@live.nl).   
 
In de eerste twee weken van mei 2023 zullen gesprekken plaatsvinden tussen daarvoor 
uitgenodigde kandidaten en de werving- en selectiecommissie waarna de RvT er naar zal 
streven om voor 15 mei 2023 een keuze te maken.  
 
Voor vragen met betrekking tot de vacature kun je terecht bij de volgende leden van de RvT: 
Alex Meijvis (0638905916) of JeaneMarie van Zundert (06-81378487).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


