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Stichting Signum

De or g a ni s a ti e
In ’s-Hertogenbosch en omgeving is Signum een organisatie voor primair onderwijs.
Signum telt, verspreid over alle stadsdelen, 26 scholen waaronder twee scholen voor
speciaal basisonderwijs. De scholen zijn gehuisvest in 28 schoolgebouwen. De scholen
variëren in omvang van 69 leerlingen tot ca 660 leerlingen. Signum heeft ruim 6.400
leerlingen. Er zijn ongeveer 600 personeelsleden in dienst.
Toez i ch t e n B e st u ur
Signum werkt sinds 2005 met een code voor een goed bestuur met een scheiding tussen
toezicht en bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Het bestuur bestaat
op dit moment uit één persoon. De Raad van Toezicht heeft besloten over te gaan naar
een collegiaal bestuur van twee personen, bestaande uit een voorzitter en een lid. Het
stafbureau is ondersteunend aan het college van bestuur als ook aan het primair proces.
De mi s s ie e n v i si e
Stichting Signum bestaat uit authentieke scholen die een toonaangevende bijdrage
leveren aan de talentontwikkeling van autonome en initiatiefrijke kinderen. De scholen
zijn ambitieus ten behoeve van hun leerlingen.
De missie komt tot uitdrukking in het motto: ‘Ondernemend in Onderwijs’’.
Vooruitblikkend is het gewaagde doel geformuleerd: In 2019 is Signum een professionele
leergemeenschap die het vertrouwen van de belanghebbenden heeft. Signum realiseert
een doorgaande lijn in het leren en ontwikkelen van kinderen van 0 tot 13 jaar.
De volgende aspecten zijn daarbij van belang:
• Denken in mogelijkheden
Stichting Signum verwacht van haar scholen dat elke leerling het onderwijs en de
zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. Passend onderwijs nodigt uit te denken in
mogelijkheden en niet in beperkingen van leerlingen.
• Talentontwikkeling
Stichting Signum gaat ervan uit dat elk kind van nature in staat en geneigd is tot
leren. Leren is meer dan het vergaren van kennis en moet erop gericht zijn dat
kinderen zelfstandig en verantwoordelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij
van de toekomst. Daarbij past een manier van onderwijs die de brede
ontwikkeling van talenten stimuleert – bijvoorbeeld het samenwerken met elkaar,
het ontwikkelen van de eigen persoonlijkheid, creatief zijn, en ‘cultureel leren’
over normen en waarden, met en over anderen.
De huidige beleidsthema’s zijn:
• Ononderbroken ontwikkeling
Brede ontwikkeling naar mogelijkheden van een kind, realiseren in een rijke
leeromgeving op basis van een duidelijke pedagogische visie.
• Professionele leergemeenschap
Een professionele leergemeenschap integreert drie belangrijke concepten: het
verwijst naar het permanente samen delen, onderzoeken en verbeteren van de
praktijk van leerkrachten en schoolleiding om zo het onderwijs aan de leerlingen
te verbeteren.
• Excellente medewerkers
Een excellente medewerker is een medewerker die vanuit zelfregulering op eigen
initiatief opereert vanuit een opbrengstgerichte gedachte met oog voor alle lagen
van de organisatie.
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Educatief partnerschap
Een niet vrijblijvende, maar gelijkwaardige samenwerking tussen ouders, kind en
medewerkers IKC (Integraal Kindcentrum), waarin ouders en medewerkers IKC
vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het
kind.
Zelfregulering
Eigenaarschap tonen en verantwoordelijkheid dragen binnen het speelveld van het
strategisch beleidsplan.

V er b i nd i ng e n
Stichting Signum staat midden in de maatschappij en gaat actief de verbinding aan met
partners in de stad en wijken. Ze ontwikkelt een breed aanbod – in samenhang met vrije
tijd en opvang. Kinderen leren ook buiten de klas!
Signum is zeer actief en ondernemend in het actief zoeken van verbinding met diverse
stakeholders. Onderstaand een kort overzicht:
Stichting Beheer Kindcentra
De Stichting Beheer Kindcentra (SBK) is eind 2011 opgericht vanuit een samenwerking
tussen SIGNUM en ATO-Scholenkring. De stichting heeft als doel om in het algemeen
uitvoering te geven aan facilitaire en gebouwvraagstukken rondom het beheer van
Kindcentra. SBK heeft hiertoe een facilitaire dienst ingericht. Door deze keuze wordt de
verantwoordelijkheid voor het beheer van gebouwen binnen SIGNUM en ATOscholenkring zoveel mogelijk overgedragen aan deze stichting.
SBK heeft de bestuurlijke opdracht gekregen tot het voeren van het dagelijks beleid,
voor alle gebouwen behorende tot ATO Scholenkring en Signum, op het terrein van
onderhoud en exploitatie. Door het voeren van een efficiënte en economisch systematiek
dient de SBK te komen tot optimalisatie van deze onderwijslocaties.
Stichting SSPOH
Den Bosch kent een jarenlange traditie van samenwerking en overleg tussen de
schoolbesturen in het primair onderwijs. Deze samenwerking is in juli 2009
geformaliseerd met de oprichting van SSPOH, de Stichting Schoolbesturen Primair
Onderwijs ’s-Hertogenbosch. In de stichting werken vier schoolbesturen samen: ATO
Scholenkring, SIGNUM, Leijestroom en Filios Scholengroep. Ook de basisscholen Iman
Albogari, Antonius Abt en de Vrije School zijn in de stichting vertegenwoordigd. De
gemeente ’s-Hertogenbosch verzorgt het ambtelijk secretariaat. SSPOH is een platform
voor afstemming en overleg over het lokaal primair onderwijsbeleid. De stichting voert
dit onderwijsbeleid uit en is daarvoor de gesprekspartner van de gemeente.
Stichting SWV PO de Meierij
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV PO) De Meierij zorgt dat alle kinderen
een passende plek in het onderwijs krijgen.
Zij doen dat in de gemeenten Den Bosch, Vught, Sint-Michielsgestel, Haaren, Schijndel,
Boxtel, Zaltbommel en Maasdriel. In totaal werken ze met en voor 111 basisscholen, 5
speciale basisscholen en 7 scholen voor speciaal onderwijs. SWV PO De Meierij is
verantwoordelijk voor het bieden van Passend Onderwijs en ondersteuning aan ongeveer
29.000 leerlingen.
Stichting Digidact
Stichting Digidact is een onafhankelijk, non-profit steunpunt van en voor scholen in de
regio 's-Hertogenbosch. De stichting is één van de zeven regionale
samenwerkingsverbanden voor onderwijs en ICT in de provincie Noord-Brabant.
De doelstelling betreft: scholen adviseren, ondersteunen en begeleiden bij een
verantwoord en in eigen tempo implementeren van ICT-beleid. ICT wordt hierbij gezien
als belangrijke motor en gereedschap om te komen tot onderwijskundige vernieuwing.
Bestuursleden worden door het bestuur benoemd op voordracht van Signum en ATO.
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Stichting KlupUp
Stichting KlupUp is een samenwerkingsverband van o.a. de Brede Bossche Scholen,
Welzijn Divers, Kanteel, ’S-PORT, Muzerije en verschillende andere organisaties. KlupUp
organiseert allerlei activiteiten voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar.
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Lid College van Bestuur

De Raad van Toezicht van Signum heeft per 1 maart 2018 de heer Jan Heijmans
benoemd tot nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Voor de functie Lid College
van Bestuur is de Raad van Toezicht nu op zoek naar een daadkrachtige persoonlijkheid,
met een praktische instelling die gelooft in de kracht van ‘samen’ en vanuit dat
perspectief met de voorzitter verder bouwt aan Signum.

LID COLLEGE VAN BESTUUR (V/M)
Pl a a ts i n d e o rg a n i s at ie
De Raad van Toezicht heeft gekozen voor een tweehoofdig College van Bestuur. Beide
bestuurders zijn statutair bestuurder met een rechtstreekse verantwoordingslijn naar de
Raad van Toezicht en zij zijn collegiaal verantwoordelijk voor het geheel.
De vacature van Lid van het College van Bestuur is nieuw gecreëerd en is recent
opengesteld nadat Jan Heijmans is geworven zodat hij kan adviseren rondom deze
benoeming. Daarnaast kan de Raad van Toezicht nu bezien welk profiel voor het lid
daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft. De beide bestuursleden maken uiteindelijk in
overleg met de Raad van Toezicht een portefeuilleverdeling van de verschillende
domeinen.
Het strategisch beleidsplan loopt in 2018 af. Daarmee is er de unieke kans om als nieuw
bestuur een nieuwe strategische koers uit te zetten. Hierbij worden overigens geen
revolutionaire veranderingen verwacht. De opdracht voor het nieuwe bestuur is om een
eigentijdse visie te ontwikkelen op een toekomstbestendige besturingsfilosofie en deze
visie daadkrachtig te vertalen zowel naar de structuur als de cultuur van de organisatie,
het leiderschap van de directeuren en de serviceverlening door het stafbureau. Stichting
Signum hecht aan het behoud van de authenticiteit van de individuele scholen, omdat dit
recht doet aan diversiteit van de leerling populatie. Wel zal de komende periode bezien
moeten worden of er op het terrein van kennisdeling en efficiency geen stappen gemaakt
kunnen worden. Het behoud van de authenticiteit behoeft verdergaande samenwerking
niet in de weg te staan.
Het stafbureau vormt een belangrijke schakel tussen bestuur en primair proces. Binnen
het stafbureau zijn de diverse bedrijfsvoeringsfuncties ondergebracht. De ondersteuning
is van een hoog niveau zowel richting primair proces als bestuur. In het nieuwe
strategisch plan zal, zoals gezegd, aandacht moeten worden besteed aan de
besturingsfilosofie. Van het College van Bestuur wordt hierin een voortrekkersrol
verwacht. Onderwerpen die daarbij bijvoorbeeld van belang zijn:
• de verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen;
• integrale verantwoordelijkheid directeuren;
• adviesrol van het stafbureau;
• verdere professionalisering en organisatie- en kwaliteitsontwikkeling;
• countervailing power op alle niveaus.
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Tak e n e n v e r an t w oo rd e l i jk he d en
Formeel zijn in de functiebeschrijving de taken omschreven.
Het College van Bestuur ontwikkelt en geeft vorm aan het strategisch beleid en het
onderwijsbeleid van de stichting door:
• het opstellen, vaststellen en ter goedkeuring voorleggen van de strategische
plannen en richtinggevende meerjaren beleidsplannen aan de RvT;
• het zorgdragen voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en
evaluatie van het organisatiebrede onderwijsbeleid en de bedrijfsvoering;
• het vaststellen van de benodigde randvoorwaarden om het strategische en
onderwijskundige beleid uit te voeren;
• het informeren van de RvT over vernieuwing van het strategisch beleid en het
onderwijsbeleid;
• het vaststellen van door de RvT goedgekeurde besluiten inzake het aangaan of
verbreken van duurzame samenwerking met andere rechtspersonen en
instellingen;
• het initiëren en aansturen van multidisciplinaire projecten en het voorzitten
van voor de stichting relevante commissies;
• het vertegenwoordigen van de stichting naar externe overlegpartners
(gemeenten, Inspectie OCW, enz.);
• het profileren van de stichting naar buiten.
Het College van Bestuur geeft vorm aan beleidsontwikkeling en –uitvoering voor scholen
door:
• het vertalen van het strategische beleid naar algemene beleidsuitgangspunten
en kaders voor de scholen;
• het vertalen van het strategische beleid naar meerjarenbeleid voor
onderwijsprogrammering en organisatieontwerp op de scholen;
• het vaststellen van het personeels- en organisatiebeleid op hoofdlijnen;
• het vaststellen van richtlijnen voor het opzetten en bewaken van het financiële
beleid;
• het (doen) opstellen, vaststellen en aan de RvT ter goedkeuring voorleggen
van de begroting, jaarrekening en financieel jaarverslag ven de stichting;
• het vaststellen van de systematiek van de kwaliteitszorg en het toezien op de
uitvoering daarvan;
• het vaststellen van een meerjaren huisvestingsplan;
• het vertalen van het strategisch beleid van de stichting naar een inbreng in het
overleg met en het besluitvormingsproces van de lokale overheid en de
partners in het samenwerkingsverband;
• het initiëren en stimuleren van innovatie in het onderwijsbeleid van de
scholen;
• het zorgdragen voor de totstandkoming van operationele jaarplannen en
meerjarenplannen op de scholen en de afstemming tussen die plannen.
Het College van Bestuur geeft leiding en sturing aan de (bovenschoolse) directeuren van
stichting Signum door:
• het voeren van de gesprekken in de gesprekkencyclus;
• het activeren van directeuren op het gebied van deskundigheidsbevordering en
persoonlijke ontwikkeling;
• het (doen) begeleiden van nieuwe directeuren;
• het activeren van collegiale consultatie tussen collega’s;
• het agenderen en leiden van het directieoverleg;
• het beslissen met betrekking tot werving, selectie en inzet van directeuren;
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het volgen van alle stappen binnen de ziekteverzuimprocedure teneinde de
zieke medewerker zo snel mogelijk aan het werk te hebben en te voldoen aan
de voorschriften van de Wet Verbetering Poortwachter.

De voorzitter van het College van Bestuur heeft enkele aanvullende
verantwoordelijkheden:
• het zorgdragen voor de voortgang van de werkzaamheden van het CvB;
• het zorgdragen voor goed overleg tussen de RvT en het CvB;
• het in samenspraak met de voorzitter RvT voorbereiden van de vergaderingen
met de RvT;
• het in dialoog met het dagelijks bestuur van de GMR voorbereiden van de
vergaderingen alsmede het deelnemen aan de vergaderingen met de
medezeggenschap;
• het voorzitten van de vergaderingen van het CvB;
• het bevorderen dat de besluitvorming binnen het CvB tijdig, zorgvuldig en bij
voorkeur collectief gedragen plaatsvindt;
• het nemen van een besluit als het CvB niet collegiaal tot overeenstemming kan
komen.
De voorzitter stelt zich voor dat er een portefeuilleverdeling wordt gemaakt op de
functionele gebieden. Hij denkt daarbij zelf aan de portefeuilles organisatieontwikkeling,
onderwijs en HRM. Het lijkt een interessante gedachte om ook de scholen tussen de
bestuursleden te verdelen zodat beide functionarissen te maken hebben met het primair
proces.
Het Lid van het College van Bestuur is aanvullend op de voorzitter en heeft naast
affiniteit met onderwijs een meer bedrijfsmatig profiel. Zij/hij is in de eerste plaats
verantwoordelijk voor de meer bedrijfsmatige kant van het bestuur. Te denken valt aan
de portefeuilles: ICT, Huisvesting, Financiën & Control en Facilitair. Het is belangrijk dat
er de komende periode verder gewerkt wordt aan de kaderstelling zodat de wens om
verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen ook daadwerkelijk kan worden
waargemaakt.
Voor Signum is samenwerking in de wijken met partners belangrijk. Qua achtergrond
denkt Signum daarom aan ervaring in aanpalende sectoren van het onderwijs. Iemand
die kennis en ervaring heeft in die sectoren is interessant.
Signum is zeker niet op zoek naar het type controller in het College van Bestuur. Men
zoekt een analytisch persoon, die weet te borgen en die zaken afmaakt. Iemand die
geïnteresseerd is in moderne manieren van organiseren en die ook strategisch met de
bedrijfsvoering portefeuilles weet om te gaan.
Fu nc ti e - e i se n
Het Lid College van Bestuur beschikt over:
•
•
•
•
•
•
•
•

Academisch werk- en denkniveau;
Relevante leidinggevende en/of bestuurlijke ervaring in onderwijs en/of een aan
onderwijs aanpalende sector (bijv. kinderopvang, jeugdzorg,
welzijnsorganisatie);
Bestuurlijk inzicht in en gedegen kennis van het financieel economisch domein;
Ervaring in het aansturen van administratieve, bestuurs- en/of
beheersprocessen;
Ervaring met het voeren van verantwoord financieel beheer en beleid;
Ervaring met het leidinggeven en implementeren van bedrijfsmatige
verandertrajecten waarbij het belang van de leerling centraal staat;
Kennis om de verdere ontwikkeling naar een lerende en professionele
organisatie gestalte te geven;
Ervaring als (interne) netwerkregisseur.
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Pe r so on l i jk h ei d sp ro f ie l
Het lid is een daadkrachtige persoonlijkheid met een praktische instelling die gelooft in
de kracht van ‘samen’ en vanuit dat perspectief met de voorzitter verder bouwt aan
Signum. Een doener die procesregie voert, kwaliteitscycli afrondt en pas tevreden is als
alle puntjes op de i staan.
Zij/hij voelt zich verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte organisatie met een
oplossings- en resultaatgerichte werkcultuur, die ziet waar tijd, geld of energie weglekt
en scholen, teams, directeuren en medewerkers bijstaat om hier zelf
verantwoordelijkheid in te nemen.
Onafhankelijk kritisch denker, die open, transparant en sterk communicatief is.
Sparrend, opbouwend kritisch in relatie tot de voorzitter van het College van Bestuur.
Daadwerkelijke countervailing power realiseren vanuit het uitgangspunt dat Voorzitter en
Lid er werkelijk samen voor gaan en ieder loyaal is aan het Signum beleid
Zij/hij respecteert de statutaire joods-christelijke grondslag van de stichting. Elke school
geeft op eigen wijze, mede in het licht van haar eigen geschiedenis, aan deze grondslag
invulling.
Bij de nieuwe ontwikkelingen blijven belangrijke waarden als vertrouwen, professionele
ruimte, de menselijke maat en onderwijskundig ondernemerschap behouden.
Co mp et e nt ie s
Visie
• Op maatschappelijk verantwoord (onderwijskundig) ondernemerschap;
• Solide bedrijfsvoering en transparante slimme verantwoording;
• Vereenvoudigen van processen en terugdringen van bureaucratie (light maken).
Strategie
• Organisatie design passend bij nieuw strategisch beleid 2018-2022 (doorlichten
administratieve organisatie, verbonden partijen en samenwerkingsrelaties);
• Kan risicomanagement organiseren.
Omgevingsbewustzijn
• Anticiperen op relevante ontwikkelingen in de omgeving;
• Eigen gedrag resultaatgericht en verbindend richting anderen inzetten;
• Een effectief stakeholdermanagement gericht op het optimaliseren van
onderlinge relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten;
• Openstaan voor signalen in de organisatie.
Interne organisatie
• Anticiperen op actuele ontwikkelingen binnen de aandachtsgebieden;
• Effectieve en efficiënte organisatie van de interne processen;
• Ervaring met nieuwe managementtechnieken (bijv. Lean).
Resultaatgerichtheid
• Formuleren en realiseren van resultaten op de terreinen van ICT, Huisvesting,
Financiën & Control en Facilitair;
• Monitoren van te bereiken resultaten vanuit het principe van een gedeelde
verantwoordelijkheid. Dit behoort te leiden tot een toename van de integrale
verantwoordelijkheid van schooldirecteuren;
• Het realiseren van een efficiencyslag in de interne processen;
• Het inrichten van Signum als lerende organisatie.
Bij gelijke geschiktheid bestaat er een voorkeur voor een vrouw.
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A rb e i ds vo o r w a ar d en
De honorering van deze verantwoordelijke en uitdagende functie vindt plaats conform de
CAO bestuurders PO. Het betreft een aanstelling conform schaal B4 hetgeen
overeenkomt met een bruto maandbedrag van min. € 6.154,- en max. € 7.945,-. Het
maandbedrag wordt verhoogd met een vakantie-uitkering van 8% en een
eindejaarsuitkering van 6,3%.
De bestuurder heeft daarnaast recht op een pensioenbijdrage die overeenkomt met de
bijdrage in het kader van de ABP-pensioenregeling welke ook voor de andere
werknemers van de organisatie geldt.
De totale beloning moet passen binnen het in het kader van de WNT-2 vastgestelde
beloningsmaximum voor de OCW-sector.

3. Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo &
Partners, in de persoon van Anja van Gorsel, partner/consultant. Zij wordt ondersteund
door Monique van Dijk (managementassistente). De consultant zal gesprekken voeren
met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae
van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan
worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken.
Wet versterking bestuurskracht
In de procedure wordt rekening gehouden met de vereisten uit de Wet Versterking
Bestuurskracht. De diverse geledingen hebben in het kader van deze wet adviesrecht bij
het vaststellen van de profielschets en maken onderdeel uit van de selectieprocedure.
Pl a n ni n g
Voordracht van kandidaten
Eerste ronde selectiegesprekken
Tweede ronde selectiegesprekken
Derde ronde selectiegesprekken
Arbeidsvoorwaardengesprek

:
:
:
:
:

woensdag 7 maart 2018 – in afwezigheid kandidaten
maandag 12 maart 2018
vrijdag 16 maart 2018
donderdag 22 maart 2018
donderdag 29 maart 2018

Een assessment en/of Management Drives test kan deel uitmaken van de procedure en
zal plaatsvinden op maandag 26 maart a.s.
Er wordt naar gestreefd de procedure voor 1 april 2018 af te ronden.
A a nv u l le n de i nf or m at ie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.signumonderwijs.nl
So l l ic it er e n
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via
onze website www.wesselopartners.nl.
Co nt a ctg e ge v en s
Anja van Gorsel
partner
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Pythagoraslaan 101
3584 BB UTRECHT

Sandra Lutchman
senior consultant
Monique van Dijk
managementassistente
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