
 
 

 

PROFIELSCHETS voor leden van de Raad van Toezicht van Stichting CPOB 

De Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB) zoekt een 
nieuw lid voor de Raad van Toezicht.  
 
Voorkeur gaat uit naar kandidaten die affiniteit hebben met het profiel “vastgoed en finan-
ciën”, waarbij de aandacht vooral op het deel financiën ligt. 
 

Indien u zich herkent in onderstaande profielschets dan nodigen wij u uit te solliciteren naar 
deze “Best Bijzondere” functie. 

Naast onderstaande profielschets is verdere informatie te verkrijgen bij de voorzitter van 
de raad, de heer Willem-Jan Stegeman, bereikbaar via 06 46 97 3383 of  
wjstegeman@live.nl. Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 1 november per mail worden gezon-
den naar de ondersteuner van de Raad van Toezicht, mw. Martine van den Hoven:  
m.vandenhoven@cpob.nl.  
 
Een lid van de RvT CPOB………………: 

• voelt zich geboeid en aangesproken door het doel van de Stichting CPOB en verbon-
den met de christelijke identiteit; 
 

• bouwt vanuit de rol van de RvT mee aan de verdere ontwikkeling van de stichting en 
van het primair onderwijs in de regio; 
 

• is in staat om de functie van toezichthouder adequaat te vervullen en kan daarbij de 
verschillende rollen van toezicht en bestuur scheiden;  
 

• kan voldoende tijd vrijmaken om de vergaderingen van de RvT (minimaal 6 per jaar) 
bij te wonen en daar waar gewenst vanuit zijn/haar specialisme met het bestuur mee 
te denken; 

 

• beschikt over de volgende competenties, vaardigheden en kwalificaties: 

1. Competenties  

Algemeen  

De toezichthouder beschikt over:  

• beleidsmatig denkvermogen: het vermogen om zicht te krijgen en te houden op alle 
voor de organisatie van belang zijnde beleidsvelden: 

o extern in relatie tot marktpartijen, overheden of andere externe stakeholders; 
o intern in relatie tot interne partijen, zoals de gemeenschappelijke medezeggen-

schapsraad en het ouderpanel;  

• strategisch denkvermogen: het vermogen om zicht te krijgen en te houden op ontwik-
kelingen in de voor de organisatie relevante omgeving, zoals het onderwijsveld en re-
levante (deel)markten; 

• visionair denkvermogen: het vermogen om afstand te nemen van de dagelijkse praktijk 
en zich te concentreren op de hoofdlijnen en het langetermijnbeleid en dit beleid te 
koppelen aan de einddoelen van de organisatie. 
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Specifiek  

Het RvT-lid met profiel “vastgoed/Financiën beschikt over: 
 

• Kennis, ervaring en inzicht in (onderwijs) financiën - financiële processen en verant-
woording. Je bent hierbij en bij het bepalen van de financiële strategie sparring partner 
van de bestuurder en lid van de commissie financiën en vastgoed. Omdat de financiële 
commissie ook de vastgoedvraagstukken bespreekt is affiniteit hiermee gewenst.  
Warme betrokkenheid bij onderwijs is gewenst. 

2. Vaardigheden  

De toezichthouder beschikt over: 

• omgevingsbewustzijn; 

• oordeelsvorming: het kunnen evalueren van feitelijke gegevens en het kunnen inschat-
ten van de haalbaarheid van beoogde beslissingen, alsook het op basis daarvan ko-
men tot logische conclusies waarbij alle belangrijke aspecten en feiten worden meege-
wogen; 

• samenwerkingsvaardigheden: het vermogen om in een collegiaal orgaan te functione-
ren en daarin gezamenlijk tot besluiten te komen; 

• besluitvaardigheid;  

• diplomatieke vaardigheden en onderhandelingsvaardigheden;  

• goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 

• uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, zoals het vermogen om op elk 
niveau te communiceren. 

3. Kwalificaties  

De toezichthouder beschikt over de volgende kwalificaties: 

• onafhankelijkheid; 

• affiniteit met de doelstelling van Stichting CPOB; 

• affiniteit met het onderwijsveld; 

• inzicht in effecten van beleid, in belangen en processen in organisaties en in maat-
schappelijke en politieke processen; 

• brede maatschappelijke belangstelling; 

• kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen; 

• bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring, bij voorkeur in de semipublieke sector; 

• bij voorkeur kennis van de structuur van het onderwijs en van de onderwijswetgeving; 

• kennis van financiën en financiële kengetallen en het vermogen om financiële beleids-
stukken (balans, jaarstukken, kwartaalrapportages) te doorzien; 

• HBO+/academisch werk- en denkniveau; 

• een relevant netwerk. 


