Vacature lid Raad van Toezicht
Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier te Delfzijl zoekt met onmiddellijke
ingang een RvT-lid met ervaring in een strategische adviesfunctie of bestuursfunctie. Gelet op
de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met een
HRM-profiel die werkzaam is (geweest) in het onderwijs en/of de zorg . Daarnaast vinden wij
de volgende kenmerken belangrijk:

Binding met de missie, ambitie en strategie van Noordkwartier.

Onafhankelijk (zonder zakelijk of persoonlijk belang, vrij van last en
ruggespraak en als persoon geen nauwe persoonlijke bindingen met de
bestuurder of met personeelsleden van de organisatie).

Integer.

Teamspeler.

Brede maatschappelijke belangstelling.

Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.

Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in complexere organisaties.

Aantoonbare affiniteit met het onderwijs.

Beschikken over een breed netwerk.

Beschikken over (helikopter)kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexere
organisatie.
Wij bieden:

Lidmaatschap van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).

Een jaarlijks honorarium van € 3.000,- en een reiskostenvergoeding van € 0,28 per km.

U wordt onderdeel van een enthousiast en gedreven Raad
van Toezicht van een ambitieuze onderwijsstichting.

Een interessante werkomgeving waarin u te maken krijgt met
uitdagende HRM-vraagstukken zoals optimalisering professionele
ontwikkeling (talentmanagement), duurzame inzetbaarheid personeel,
vraagstukken lerarentekort (binden en boeien) en strategische
personeelsplanning (mede t.g.v. krimp, vergrijzing en ontgroening).
Indien u belangstelling heeft voor deze uitdagende functie, kunt u vóór donderdag 8 maart uw
gemotiveerde reactie met beknopte cv mailen naar info@noordkwartier.nl.
Voor inlichtingen/vragen over deze functie kunt u contact opnemen met mevr. drs. J. Anninga
MBA, voorzitter Raad van Toezicht, via 06-81493851.
Voor de invulling van de vacature voor dit specifieke lid van de Raad van Toezicht geldt dat de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Noordkwartier een voordracht doet aan
de Raad van Toezicht. Daarom bestaat de BAC uit 3 leden van de GMR, aangevuld met 2
adviserende leden, waarvan naast een lid van de Raad van Toezicht de directeur-bestuurder.
De gesprekken met de BAC vinden plaats op donderdag 22 maart vanaf 18.00 uur.

Noordkwartier is een stichting voor het christelijk primair onderwijs in de gemeenten
Appingedam, Delfzijl en Loppersum.
Noordkwartier heeft een directeur-bestuurder. Zij heeft 10 scholen, 7 schooldirecteuren, 150
medewerkers en 1350 leerlingen onder haar hoede en legt verantwoording af aan de Raad van
Toezicht (RvT), die uit vier leden en een voorzitter bestaat.
De kerntaak van Noordkwartier is een wettelijke opdracht: de kwalificatie, socialisatie en
identificatie van leerlingen. Noordkwartier heeft drie kernwaarden geformuleerd van waaruit
ze de opdracht uitvoert:
Veelkleurig: naast de christelijke identiteit hebben alle scholen binnen Noordkwartier een eigen
gezicht en geven een ‘eigen kleur’ aan onderwijs. Diversiteit in onderwijs en talentontwikkeling
worden gestimuleerd. Profilering van de scholen heeft prioriteit.
Verantwoordelijk: kinderen hebben recht op kwalitatief hoogwaardig onderwijs gegeven door
professionals en gericht op de toekomst.
Verbonden: de scholen staan midden in de samenleving. Gestreefd wordt naar
onderwijsvoorzieningen te realiseren op dorps- en wijkniveau, in samenwerking met alle
betrokkenen zoals kinderen, ouders, andere scholen, bibliotheken, culturele instellingen en
overheden.
Noordkwartier maakt zich sterk voor goed onderwijs met goede leerkrachten en goede partners
om zich te versterken voor haar leerlingen. Talenten, professionaliteit, toekomst, samenwerking
en kwaliteit zijn geformuleerd als speerpunten om dit te bereiken.
Noordkwartier werkt nauw samen met verschillende partners. Met Stichting Openbaar Onderwijs
Marenland en Kids2b zijn lange relaties. Er is samenwerking met het openbaar onderwijs om het
aanbod in alle krimpgebieden breed te houden. De komende jaren zal samenwerking met de partners
nog meer versterkt en verrijkt worden. Noordkwartier zit in een transitie naar regionale kindcentra
waar zowel het christelijk als openbaar onderwijs deel van uitmaakt. Daarnaast maken kinderopvang
en de sociale partners ook deel uit van de kindcentra. Dit houdt in dat er meer bedrijfsmatige sturing
gevraagd wordt van de directeur-bestuurder naast onderwijskundig leiderschap. Alle 10 scholen in het
aardbevingsgebied moeten worden verbouwd of opnieuw worden gebouwd.
De strategische agenda voor de komende tijd bevat de volgende onderwerpen:

Ontwikkeling kindcentra (in Appingedam is al een kindcentrum nieuwe stijl gerealiseerd).

Ontwikkelen onderwijskundige visie.

Bedrijfsmatig leiderschap en mensen in hun kracht zetten.

Verbouw en nieuwbouw.

Politiek (aardbevingsproblematiek).
De besturings- en toezichtsfilosofie

De directeur-bestuurder bestuurt de instelling; de RvT ziet erop toe dat de bestuurder
dit doet conform de missie van Noordkwartier.

De RvT houdt afstand tot de dagelijkse praktijk op Noordkwartier en richt zich op
de strategische onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid en de essentiële prestatieindicatoren.

De RvT kiest een proactieve instelling; bepaalt in nauw overleg met de bestuurder zijn
eigen agenda en prioriteiten, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van de
bestuurder.

De RvT levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk
meerwaarde ten opzichte van de bestuurder.
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