Stichting Voor Bijzonder Voortgezet Onderwijs Bilthoven
is per 1 juli 2019 op zoek naar

Lid Raad van Toezicht (m/v)
met expertise op het gebied van
onderwijsbeleid en -kwaliteit

Benoeming vindt plaats per 1 juli 2019 op bindende voordracht van de
medezeggenschapsraad van Het Nieuwe Lyceum

De raad van toezicht ziet toe op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door de
rector-bestuurder en staat deze met raad terzijde. Bovendien functioneert de raad van toezicht als werkgever
voor de rector-bestuurder.
De raad van toezicht vergadert ongeveer 7 keer per jaar; de overige taken zoals commissiewerk worden onder
de leden verdeeld. De tijdsbelasting bedraagt op jaarbasis ongeveer 100 uur.
De kandidaat …
- onderschrijft grondslag en doel van de stichting;
- brengt specifieke deskundigheid en ervaring in op het gebied van onderwijs strategisch beleid;
- beschikt over aantoonbare ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht;
- is onafhankelijk en onpartijdig;
- beschikt over academisch werk – en denkniveau;
- heeft een brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid;
- is in staat vanuit een helicopterview ontwikkelingen te analyseren;
- functioneert in een collegiaal team;
- heeft inzicht in en kennis van de belangen van de diverse belanghebbenden in het onderwijs;
- kan omgaan met vertrouwelijkheid;
- heeft inzicht in bedrijfsprocessen;
- is woonachtig in of is bekend met de regio;
- heeft voldoende tijd beschikbaar om een bijdrage te leveren.
Wat wij bieden
Wij bieden u de mogelijkheid om uw deskundige bijdrage en talenten te verbinden aan onze organisatie
en deel uit te maken van een betrokken team van toezichthouders. Na benoeming wordt u een
introductieprogramma geboden. De leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een
vacatievergoeding.
De procedure
De procedure is de verantwoordelijkheid van de medezeggenschapsraad, omdat de vacature ontstaat
vanwege het beëindigen van de termijn van het huidige lid dat destijds is voorgedragen door de
medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad stelt een benoemingsadviescommissie in, die belast is
met de selectieprocedure.
U kunt uw sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae sturen naar de voorzitter van de
benoemingsadviescommissie Mw. M.H.M. Smets (sms@hetnieuwelyceum.nl). De commissie ontvangt uw
brief graag voor 30 maart 2019. Op basis van de brieven worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek
met de benoemingsadviescommissie. De gesprekken vinden plaats op 11-04-2019 en 18-04-2019.
Meer informatie
Voor vragen betreffende de procedure kunt u contact opnemen met de voorzitter van de
benoemingsadviescommissie Mw. M.H.M. Smets (030-2283060). Inlichtingen of vragen over de raad van
toezicht kunt u inwinnen bij de heer W. Jansen (06-53934521), voorzitter raad van toezicht.
Links naar nuttige informatie treft u hierbij aan:
- klik hier voor de huidige statuten (een statutenwijziging is in uitvoering)
- klik hier voor het huidige reglement raad van toezicht (reglement wordt binnenkort aangepast)
- klik hier voor het schoolplan 2018-2021
- klik hier voor het bestuursverslag 2017

