
 

Lid raad van toezicht  

 

Functieomschrijving 

 

Stichting Jenaplanschool Antonius Abt zoekt op voordracht van de MR een nieuw lid voor 

de Raad van Toezicht met een warm hart voor kinderen/jongeren en enthousiasme voor 

het Jenaplanonderwijs. Specifiek zijn wij op zoek naar kandidaten die zich herkennen in  

onderstaand profiel: 

 

Toezichthouder met onderwijskundig profiel: 

 

 Je hebt recent aantoonbaar onderwijskundige kennis en ervaring opgedaan in het 

werkveld van (primair) onderwijs waarbij ervaring met sturen op actuele 

systemen van kwaliteitszorg een pré is; 

 Je beschikt over een analytisch vermogen en denkt in strategische kaders. Je 

weet belangen te scheiden en beleidsbeslissingen op waarde te duiden; 

 Je onderschrijft het karakter van de school en het Jenaplanonderwijs; 

 Naast je onderwijskundige expertise ben je in staat om als integraal 

toezichthouder op te treden; 

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

het Primair Onderwijs; 

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

te leveren aan de éénpitter die Jenaplan Antonius Abt is. 

 

 

Positie raad van toezicht 

 

De raad van toezicht is klankbord van en houdt toezicht op het college van bestuur, 

vervult de werkgeversrol voor het college van bestuur en brengt kennis, deskundigheid 

en maatschappelijke contacten in. Het eenhoofdige college van bestuur (directeur-

bestuurder) is statutair eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de 

stichting en geeft leiding aan de school en is hiermee onder meer verantwoordelijk voor 

het opstellen en de realisatie van de visie, strategie, beleid en resultaten. 

 

Naast de rol van toezichthouder en werkgever geeft de raad van toezicht met veel plezier 

en inzet invulling aan zijn klankbordrol. Op basis van kennis en expertise zijn de leden 

van de raad van toezicht klankbord, verbinder en inspirator voor het college van bestuur. 

Een rol waar intensief, inzake specifieke projecten en het strategisch beleid, 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 éénpitter 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 raad van toezicht? 

 

Stuur dan je sollicitatiebrief en curriculum vitae voor 15 augustus 2021 naar de voorzitter 

van de Raad van Toezicht, de heer Robert van ’t Zelfde (zelfde6@gmail.com).  

 

In de laatste twee weken van augustus 2021 zullen gesprekken plaatsvinden met de 

daarvoor uitgenodigde kandidaten en de benoemingsadviescommissie waarna de Raad 

van Toezicht, gehoord de voordracht van de MR, voor 15 september 2021 een keuze zal 

maken. 

 

Voor vragen met betrekking tot de vacature kun je terecht bij de volgende leden van de 

Raad van Toezicht:  

 Robert van t Zelfde (06 -52 333 010) of  

 

 Jeanne-Marie van Zundert (06-81378487). 


