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DE ORGANISATIE
Stichting Katholiek en Protestant Christelijk Onderwijs (SKPO) omvat 36 basisscholen: vier brede basisscholen
bevinden zich in Son en Breugel, de overige scholen in Eindhoven. De scholen werken samen met de
kinderopvangpartner aan de ontwikkeling van kinderen van nul tot twaalf jaar.
SKPO verzorgt regulier onderwijs, speciaal onderwijs en op basisschool “De Wereldwijzer” onderwijs voor
kinderen van ouders die recent in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet machtig zijn.
SKPO ziet het als haar opdracht om met goed primair onderwijs bij te dragen aan een brede ontwikkeling van
kinderen, zodat zij zelfbewust en met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor hun toekomst. De stichting
ondersteunt de aangesloten scholen om dit te bereiken. Daarbij zijn de verantwoordelijkheden laag in de
organisatie belegd: binnen de kaders van het kwaliteitsbeleid voert elke school een eigen onderwijskundig beleid
vanuit een eigen visie en concept. De eigenheid van de afzonderlijke scholen is hiermee geborgd.
De samenleving vraagt een voortdurend anticiperen op ontwikkelingen en veranderingen in de maatschappij.
SKPO geeft daar actief mede vorm aan. De kernwaarden van waaruit SKPO werkt zijn: ontwikkeling, eigenheid,
verantwoordelijkheid en verbinding. Bij SKPO werken gedreven vakmensen die vanuit hun professie optimaal
willen bijdragen aan de kwaliteit van het geboden onderwijs.
Het College van Bestuur (CvB) heeft als belangrijkste taken de kwaliteit te bewaken, ontwikkelingen te stimuleren
en te initiëren en met het stafbureau beleid te formuleren waarmee zij de integraal verantwoordelijke directeuren
faciliteren en ondersteunen. Zo kunnen de scholen van SKPO onderwijs bieden op hoog niveau, in een snel
veranderend maatschappelijk veld.
DE RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht (RvT) van SKPO is het intern toezichthoudend orgaan. Dat betekent dat de Raad er op
toeziet dat SKPO en de scholen van SKPO de dingen doen die men op grond van de missie en de doelstellingen
mag verwachten. De Raad ziet erop toe dat SKPO systematisch werkt aan verbetering van het onderwijs en
aansluit op de behoeften van de samenleving, de ouders en de leerlingen.
De verantwoordelijkheid van de RvT omvat:
• Toezichthouden op de doelstellingen en de algemene gang van zaken binnen SKPO
• Werkgeverschap voor de leden van het College van Bestuur
• Klankbordfunctie voor het College van Bestuur.
In verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn van twee leden van de RvT van SKPO komen er twee
posities vacant.
PROFIEL
De leden van de RvT zijn integer, samenwerkingsgericht, kunnen onafhankelijk denken en oordelen en zijn in staat
tot zelfreflectie. Respect en vertrouwen zijn belangrijke waarden in de samenwerking. Leden hebben het
vermogen om advies en toezicht constructief, positief kritisch en verbindend uit te oefenen. Belangrijk is dat ieder
lid maatschappelijk betrokken is bij de regio Eindhoven om zo voldoende feeling te hebben met/ kennis te hebben
van relevante ontwikkelingen die vertaald kunnen worden naar voor het onderwijs relevante invalshoeken.
De leden van de RvT kennen weliswaar een eigen specifieke expertise, maar van alle leden wordt een brede
maatschappelijke oriëntatie gevraagd en de capaciteit om over elk onderwerp te kunnen meedenken. De RvT
werkt in dit kader met commissies waarin leden dieper kunnen ingaan op de inhoud van thema’s en notities.
Eenmaal per jaar is er een studiemiddag. De RvT vindt het belangrijk om regelmatig scholen van SKPO te
bezoeken en in gesprek te gaan met directeuren en met leden van de GMR.
De zittingstermijn van een lid van de RvT is vier jaar. Een lid is eenmaal herbenoembaar. De RvT vergadert circa 6
keer per jaar.
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VACATURES LEDEN RAAD VAN TOEZICHT
Kandidaten:
• Hebben aantoonbare affiniteit met het (primair) onderwijs, onderschrijven de missie en waarden van SKPO en
zijn in staat deze te verbinden met de besturingsfilosofie in een constructieve dialoog met de bestuurder.
• Beschikken over het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te
toetsen.
• Hebben een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, wat zich uit in een juist evenwicht tussen
betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
• Hebben het vermogen en de attitude om de bestuurder als positief kritisch klankbord terzijde te staan, zonder
in de bestuurlijke verantwoordelijkheid te treden.
• Zijn in staat om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde
aangelegenheden.
• Beschikken over een academisch werk- en denkniveau, met passende bestuurlijke kennis en ervaring en/of
opleiding op het gebied van modern toezichthouden.
In verband met de gewenste samenstelling van de RvT zoekt SKPO leden die over een juridische achtergrond
beschikken, vastgoedexpertise en/of kennis van het sociaal-maatschappelijke veld in Eindhoven en Son en
Breugel. De RvT streeft naar diversiteit in maatschappelijke achtergronden, levensbeschouwing, nationaliteit,
leeftijd en sekse.
Kandidaten houden zich aan regelgeving ten aanzien van belangenverstrengeling en het vervullen van hoofd- en
nevenfuncties. Van kandidaten wordt verwacht dat zij over voldoende tijd beschikken om de functie uit te kunnen
oefenen.
Kandidaten met interesse in een eerste toezichthoudende rol en/of met een internationale achtergrond worden
nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.
HONORERING
Honorering is conform de richtlijnen VTOI.
PROCEDURE
De begeleiding van deze procedure is in handen van Marianne oude Veldhuis, senior adviseur van Bureau Rieken &
Oomen. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur
van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gesprekken
plaatsvinden met de selectiecommissie en adviescommissie(s).
SOLLICITEREN
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marianne oude Veldhuis, telefonisch te bereiken via
telefoonnummer 043-321 96 07. Uw sollicitatie ontvangen wij graag voor 16 mei via
www.riekenoomen.nl/vacatures
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