De Raad van Toezicht van Xpect Primair is op zoek
naar een

Lid Raad van Toezicht
Expertisegebied Onderwijskwaliteit
Wie zijn we?

De Raad houdt toezicht op de organisatie en het beleid van de stichting en vervult, naast de formele rol als werkgever,
een strategische klankbord- en adviesrol voor de voorzitter van het College van Bestuur. De RvT bestaat uit vijf leden
met specifieke deskundigheid op de volgende terreinen: bestuur en management, financiën, onderwijs en HR. De RvT
hecht belang aan een gezond evenwicht tussen het functioneren als team en het hebben van een gezonde mate van
onafhankelijkheid in het denken. De samenwerking met de voorzitter van het College van Bestuur is open en
constructief kritisch. Er wordt gewerkt op basis van openheid, rolvastheid, professionaliteit en vertrouwen.

Wie zoeken we?

Een lid van de RvT die:


achter de missie, visie en kernwaarden van Xpect Primair staat;



een teamspeler en een onafhankelijke denker is;



voorstander is van open menings- en besluitvorming waarbij inhoudelijke argumenten leidend zijn;



bekend is met de regio en beschikt over een netwerk in de regio;



over academisch werk- en denkniveau én over strategisch en beleidsmatig inzicht beschikt;



naast de bovenstaande, meer algemene eisen, over kennis van en bestuurlijke ervaring in het Primair
Onderwijs beschikt;
grondige ervaring heeft in het verbeteren van de onderwijskwaliteit.



Wat bieden we?
Een uitdagende en gevarieerde rol binnen een vooruitstrevende organisatie die financieel gezond is. En een vergoeding
van € 4.000,- bruto per jaar inclusief onkosten en exclusief reiskosten (conform richtlijnen van de Vereniging van
Toezichthouders in Onderwijsinstellingen).

Geïnteresseerd?
De werving en selectie wordt geleid door de Raad van Toezicht van Xpect Primair. Graag ontvangen wij uw sollicitatie
voor 1 juli 2022. U kunt uw motivatie en CV mailen naar bestuur@xpectprimair.nl

Meer informatie over deze vacature?

Dhr. Drs. Raoul van Etten MBA - Voorzitter van de Raad van Toezicht | 06-51618160 | www.xpectprimair.nl

