Vacature Lid Raad van Toezicht
StOVOG, stichting voor openbaar voortgezet
onderwijs in Gouda,
is per 1 oktober 2019 op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht. De vacature
ontstaat doordat een lid wegens het verstrijken van de zittingstermijn afscheid
neemt. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die gezamenlijk drie rollen
vervullen:
• Toezichthouden op het functioneren van het College van Bestuur;
• Sparringpartner voor het College van Bestuur en deze gevraagd en
ongevraagd adviseren;
• Werkgever van de leden van het College van Bestuur.

Profiel van het lid van de Raad van Toezicht
•
•
•
•
•
•

Heeft een academisch werk- en denkniveau en gezien de samenstelling
van de Raad bij voorkeur ervaring met marketing en/of communicatie;
Is ondernemend en denkt innovatief;
Onderschrijft de doelstellingen van de stichting en is voorstander van
openbaar onderwijs;
Woont bij voorkeur in de regio Midden-Holland;
Heeft geen andere functie binnen StOVOG dan wel een zakelijke relatie
met de stichting of met een onderdeel van de stichting;
Is in staat
- complexe vraagstukken te overzien en te analyseren;
- het College van Bestuur te adviseren bij en te bevragen over het
uitoefenen van haar taken en heeft daarbij oog voor het

-

onderscheid tussen de specifieke verantwoordelijkheden van het
College van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht;
de leidende principes binnen de stichting te bewaken en het College
van Bestuur te bevragen op de realisatie daarvan;
open en transparant te communiceren;
in teamverband de advies- en toezichtfunctie uit te oefenen.

Profiel van StOVOG
Dagelijks bezoeken ruim 2600 leerlingen onze 3 scholen: het Coornhert
Gymnasium, De GSG Leo Vroman en de GsG Het Segment. StOVOG is een
schoolbestuur dat verschillen erkent en waardeert en iedereen kansen biedt voor
ontwikkeling. Op onze scholen ervaren leerlingen dat leren betekenisvol en leuk
kan zijn en voldoening oplevert. Het bevoegd gezag wordt gevormd door een
vierhoofdig collegiaal College van Bestuur. Een stafbureau ondersteunt de
scholen, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Nog vragen?
Nadere informatie over de stichting, het uitgebreide profiel van leden van de
Raad van Toezicht, het jaarverslag, etc, kunt u terugvinden op de website van
StOVOG: www.stovog.nl .

Reageren?
Hebt u interesse dan zien we uw reactie met een uitgebreid CV en een korte
motivatiebrief met belangstelling tegemoet. U kunt deze tot uiterlijk 12 juni 2019
sturen naar secretariaat@stovog.nl.
Gesprekken met kandidaten zullen
plaatsvinden op 10 juli 2019.

