PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OBO-WBR
Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO-WBR) is een stichting voor
openbaar onderwijs in de gemeenten Roosendaal, Halderberge, Rucphen, Moerdijk en
Drimmelen.
De komende jaren zullen de directies op basis van het nieuwe strategisch beleidsplan, vanuit
vijf beloftes en richtinggevende uitspraken inhoud gaan geven aan eigentijds onderwijs.
Het college van bestuur zal na omvorming naar het raad van toezichtmodel bestaan uit twee
personen.
Dit vanuit de filosofie van besturen op hoofdlijnen met grote autonomie voor de scholen
binnen de kaders van het strategisch beleidsplan.
Het college van bestuur geeft leiding aan 15 openbare basisscholen (16 locaties).
In verband met de omvorming van ons bestuursmodel zoeken wij vijf leden voor de raad van
toezicht. Gestreefd wordt naar een brede diversiteit.
De raad van toezicht zal statutair bestaan uit vijf personen. Deze zullen, deels op bindende
voordracht van de GMR en ouders, benoemd worden door de gemeenteraden.
Ten aanzien van de honorering van de raad van toezicht gaat OBO-WBR vooralsnog uit van
de vrijwilligersvergoeding.
Brede scoop:
Het gaat bij de samenstelling van de raad van toezicht deels om specialismen en deels om
mensen die vanuit brede maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage willen leveren aan
kwalitatief goed openbaar onderwijs in de betrokken gemeenten. Voor Stichting OBO-WBR
zijn in ieder geval de volgende invalshoeken en expertises van belang:
1. Onderwijskwaliteit
2. Financiën
In de raad van toezicht willen wij naast de bovenstaande invalshoeken en expertises dat de
toezichthouders:
§
§
§
§

Zich breed kunnen oriënteren vanuit een visie op onderwijs en wat de maatschappij
daarvan vraagt;
Een pro- actieve opstelling hebben in plaats van enkel een reactieve. Met name de
functie van de raad als klankbord/sparringpartner is hierbij functioneel;
Dit doen vanuit gepaste distantie in de toezichtrol, waarbij wordt aangetekend dat dit
natuurlijk vanuit betrokkenheid bij OBO-WBR gebeurt;
De toezichthoudende rol wordt ingevuld op basis rapportages van het college van
bestuur (toezichtkader) naast stakeholdersoverleg (denk aan 2 keer per jaar overleg
met de GMR en evt. bredere stakeholders dialoog).

Overige profielkenmerken.
Profiel lid:
Elk lid van de raad van toezicht:
§ Is van onbesproken gedrag;
§ Beschikt over strategisch inzicht;
§ Beschikt over een sterk normbesef en handelt integer en zorgvuldig;
§ Heeft inzicht in politieke en/of maatschappelijke verhoudingen;
§ Heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met het besturen van een instelling of heeft
daar in de rol van toezichthouder gefungeerd;
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§
§
§
§
§
§
§

Heeft kennis van en/of ervaring met processen van organisatieontwikkeling en/of
organisatieverandering;
Is voorstander van openbaar onderwijs en is op hoofdlijnen vertrouwd met de
ontwikkelingen in het onderwijs;
Kan zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van de binnen de stichting aanwezige
geledingen;
Beschikt over een relevant netwerk;
Kan functioneren in teamverband;
Beschikt over voldoende tijd en motivatie voor inzet en commitment;
Is bij voorkeur plaatselijk of regionaal gebonden.

Profiel voorzitter:
Voor de voorzitter kunnen aanvullend de navolgende specifieke kenmerken worden
genoemd:
§
Is in staat de raad van toezicht zowel intern en extern te vertegenwoordigen;
§
Beschikt over competenties om effectief en efficiënt een vergadering te kunnen leiden
en heeft ervaring in de rol van toezichthouder;
§
Is een inspirerende persoonlijkheid, die mensen kan enthousiasmeren;
§
Is in staat het functioneren van het college van bestuur te beoordelen;
§
Is in staat besluitvorming te bevorderen aangaande lastige en complexe zaken;
§
Is in staat de onderscheidende rollen van de verschillende geledingen (in het
bijzonder die van de raad van toezicht en het college van bestuur) te bewaken;
§
Is in staat mensen snel te doorgronden en heeft daardoor goed zicht op de
kwaliteiten van de leden van de raad van toezicht en het college van bestuur;
§
Heeft een stimulerende invloed op de raad en in de relatie met anderen. Hij/zij zorgt
ervoor dat de raad van toezicht als een team functioneert.

Advertentie: zie volgende pagina.
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Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant zoekt voor haar 16 basisscholen voor openbaar
onderwijs verspreid over de gemeenten Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Drimmelen
in verband met de wijziging van de huidige bestuursvorm

Vijf leden raad van toezicht
De scholen bieden in nauwe samenwerking met elkaar en met 285 medewerkers vanuit uiteenlopende
onderwijsconcepten onderwijs aan ruim 3000 leerlingen.
Wij zoeken toezichthouders, die staan voor openbaar onderwijs, met een brede scoop en specifiek op
het terrein van onderwijskwaliteit en financiën. Daarnaast is een pro- actieve houding vanuit gepaste
distantie als klankbord voor het college van bestuur van belang.

Onze beloftes:
Bij OBO word je erkend, gekend en gehoord.
Binnen OBO verzorgen wij eigentijds onderwijs.
De OBO-scholen nemen een belangrijke positie in de omgeving in.
Binnen OBO werken wij samen en leren wij van en met elkaar.
Bij OBO communiceren wij transparant en op basis van vertrouwen

Wilt u via een toezichthoudende rol een bijdrage leveren aan OBO?
Uitgebreide informatie en functieprofiel vindt u op: www.werkenbijobo.nl
Interesse? Stuur vóór 20 maart 2020 uw motivatie, o.v.v. lid raad van toezicht aan Istvan Smeekens
ismeekens@obo-wbr.nl. Meer informatie? Neem contact op met Jan Veenker (directeur-bestuurder)
tel: 0165-548260.
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