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Profielschets lid Raad van Toezicht om de organisatie  
te helpen van goed naar beter 
 
“Goed onderwijs is voor ons geslaagd als alle leerlingen optimaal van 
ons aanbod en van elkaar profiteren.”  
 
Dat is het motto van Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8).  

Dagelijks leveren 370 onderwijsprofessionals hun bijdrage aan goed onderwijs voor  

3.100 leerlingen (op kleine dorpsscholen van 50 leerlingen en grotere van 400).  

Bij PRO8 staan drie punten centraal in het onderwijs dat zij bieden: 

• de leerling centraal 

• onderwijs blijvend ontwikkelen 

• samenwerken 

 

Organisatie 

De organisatie streeft ernaar om persoonsgericht onderwijs te bieden. De scholen staan open 

voor alle leerlingen en behandelen hen als gelijkwaardige, jonge burgers. Elke school met een 

unieke persoonlijkheid en bijdrage aan de samenleving. PRO8 vindt het belangrijk dat het 

onderwijs bijdraagt aan een brede vorming en harmonieuze ontwikkeling, waarbij het 

onderwijsaanbod wordt afgestemd op de behoefte van leerlingen. Daarin wordt de 

samenwerking met ouders actief opgezocht, aangezien zij degene zijn die regie hebben over de 

ontwikkeling van hun kind en mede deskundig zijn. Met meedoen en erbij horen als norm van 

de organisatie is onderwijsondersteuning zo nabij mogelijk ingericht. Leren met en door elkaar 

staat centraal. Daarnaast is de organisatie proactief in het opzoeken van de samenwerking met 

verschillende netwerken in de regio. 
 

Waar staan we nu 

In de zomer van 2021 is afscheid genomen van een ervaren bestuurder en is de nieuwe 

bestuurder met veel enthousiasme gestart. Daarnaast is de stichting per 1 januari 2021 met een 

school uitgebreid. Wij zoeken nieuwe leden voor de Raad van Toezicht die met ons deze 

veranderingen in goede banen willen leiden en verder willen bouwen aan een mooie toekomst 

voor PRO8. 

 

Inrichting Raad van Toezicht 
 

Besturing en toezicht  

De organisatie wordt bestuurd door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht ziet erop 

toe dat het College van Bestuur conform de doelstellingen van de organisatie handelt. De Raad 

van Toezicht richt zich op strategische onderwerpen, de hoofdlijnen van het beleid en de 

hieraan verbonden prestatie indicatoren. 
 

De Raad van Toezicht biedt op grond van handelen, kennis, ervaring en contacten een 

meerwaarde voor het College van Bestuur en handelt vanuit een onafhankelijke positie, 

creativiteit en een positieve kritische inslag. Uitgangspunten daarbij zijn te vinden in de ‘Code 

Goed bestuur in het Primair Onderwijs’. 
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Een toezichthoudende rol binnen PRO8 betekent een uitdagende nevenfunctie waarbij u de 

kans krijgt om actief bij te dragen aan het professioneel ontwikkelen van de stichting als geheel. 
 

Taken 

De kerntaken van de leden van de Raad van Toezicht zijn: 

1) werkgeversrol voor de bestuurder 

2) toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de Code voor Goed Bestuur van de 

PO raad 

3) toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige bestemming en aanwending van de 

middelen van de stichting 

4) bewaken van het beleidskader waarbinnen de stichting en het College van Bestuur 

opereren met bijzondere aandacht voor het strategisch beleid, de doelstelling en 

continuïteit van de stichting 

5) sparringpartner voor het College van Bestuur 

 

Tijdsbesteding 

Qua tijdsbesteding vragen we gemiddeld een dagdeel per maand beschikbaar te zijn. De Raad 

van Toezicht vergadert circa 8 keer per jaar. Daarnaast vindt tweemaal per jaar overleg plaats 

tussen de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR).  

De agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt door voorzitter van de Raad 

van Toezicht en het College van Bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een 

jaaragenda, waarvoor de jaarlijkse beleids- en control cyclus van de organisatie, de basis vormt. 
 

Vergoeding 

De RvT leden ontvangen een passende vergoeding. 

 

Profielschets lid Raad van Toezicht 

Door het terugtreden van een tweetal leden, vanwege het aflopen van de benoemingstermijn, 

zijn wij op zoeken naar kandidaten die beschikken over kennis en ervaring met het (primair) 

onderwijs dan wel een juridische achtergrond hebben.  

Samengevat zijn we op zoek naar personen die: 

• ervaring hebben met een eindverantwoordelijke positie, strategisch denken en bestuurlijke 

kennis 

• aantoonbare affiniteit hebben met primair onderwijs 

• deskundigheid laten zien op het gebied van bedrijfsvoering en doelmatige inzet van 

middelen  

• op de hoogte zijn van de Code voor Goed Bestuur PO 

• beschikken over een relevant netwerk in de regio 

• beschikken over beslisvaardigheden zonder op de stoel van het CvB te gaan zitten  

• beschikken over een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en integriteit  

• in staat zijn tot zelfreflectie  

• beschikken over een positieve instelling  

• beschikken over voldoende tijd om de rol naar behoren in te kunnen vullen 

• een goede samenwerker zijn 


