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– Portefeuille financiën en bedrijfsvoering 
 

Algemene informatie  

De werkzaamheden worden verricht binnen Stichting Jenaplan Basisschool Vlinderbos te Wilnis, een 
stichting voor primair onderwijs die één school bestuurt. De school is daarom een zogenaamde 
éénpitter. Er wordt onderwijs gegeven volgens het Jenaplanconcept.  
 

Bestuursfilosofie  

In het kader van de Wet goed onderwijs en goed bestuur is gekozen voor een functionele scheiding 
tussen bestuur en toezicht. Dat betekent dat bestuur en toezicht zal worden ondergebracht in één 
orgaan. Het toezichthoudend deel van het bestuur bestaat uit vijf vrijwillige bestuurders en de 
uitvoerende bestuurstaken zijn belegd bij de directie. Statutair worden taken en bevoegdheden van 
toezichthoudende – en uitvoerende bestuurders beschreven. De eindverantwoordelijkheid ligt bij 
het gehele bestuur.  

Het bestuur is in dit model de werkgever en houdt toezicht op de realisatie van de ambitie van de 
stichting en het functioneren van de directeur. Ten minste 5 - 7 keer per jaar vergadert het 
toezichthoudend bestuur dan in aanwezigheid van de directie aan de hand van een vaste agenda, 
waarbij de kern van de vergadering zal worden gevormd door de inhoudelijke inbreng van de 
directeur in de vorm van managementrapportages. Daarbij gaat het uitdrukkelijk om de hoofdlijnen, 
zonder dat dit ten koste gaat van de kritische en volgende wijze waarop de toezichthoudende 
bestuurders zich tot de directie verhouden. Naast het werkgeverschap en de toezichthoudende taak 
wordt ook nadrukkelijk de rol van klankbord gevraagd om onder andere de kwaliteit van het 
onderwijs, de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie verder te ontwikkelen en te borgen.  

 

Taken van het toezichthoudend bestuur  

- Het houden van toezicht op het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting, het beleid 
van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting en Jenaplan 
Basisschool Vlinderbos;  

- Het uitoefenen van statutaire bevoegdheden waaronder de goedkeuringsbevoegdheid en de 
bevoegdheid de interne reglementering vast te stellen c.q. goed te keuren;  

- De advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder;  

- Het optreden als werkgever van de bestuurder.  

 

In aanvulling hierop wordt van elke raad van toezicht verwacht dat deze verantwoordelijkheid 
neemt voor de kwaliteit van het eigen functioneren. Om het proces van toezicht houden goed te 
laten verlopen, maakt het intern toezicht gebruik van een toezichtkader. Dit document beschrijft de 
aandachtspunten voor het intern toezicht en de werkwijze.  
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Samenstelling toezichthoudend bestuur  

Het toezichthoudend bestuur bestaat uit 5 leden en wordt zodanig samengesteld dat de leden ten 
opzichte van elkaar, de directie of ieder ander deelbelang, onafhankelijk en kritisch kunnen 
opereren. Naast een diversiteit op de deelgebieden: onderwijs en kwaliteit, financiën en 
bedrijfsvoering, personeel en organisatie, openbaar bestuur en juridische rechtsgebieden, dient het 
toezichthoudend bestuur in zijn geheel te voldoen aan de volgende aan de volgende voorwaarden:  

- In maatschappelijk opzicht een diverse samenstelling; 

- Het bestuur is herkenbaar en geloofwaardig in de ogen van de belangrijkste stakeholders; 

- Bestuursleden hebben binding en voeling met de identiteit en de visie van de stichting; 

- Ten minste enkele leden van het bestuur hebben binding met de regio; 

- Bestuursleden dienen voldoende tijd beschikbaar te zijn; 

- Leden van het bestuur onderschrijven de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs.  

 

Profiel  

- Erop toezien dat het uitvoerend bestuur/de directie de organisatie/ school bestuurt en leidt 
conform de ambitie, de doelstellingen en de handelingskaders van de stichting; 

- Een goede balans weten te houden tussen goed geïnformeerd zijn over en betrokkenheid bij de 
organisatie/school en afstand houden tot de dagelijkse praktijk; 

- Openstaan voor een dialoog met de achterban en in het bijzonder de leden van de MR met 
inachtneming van ieders rol en verantwoordelijkheid; 

- Analytisch denkvermogen om inzicht te krijgen in de belangen van belanghebbenden, 
maatschappelijke, onderwijs gerelateerde ontwikkelingen en complexe strategische 
vraagstukken; 

- In staat om kritische vragen te stellen en het uitvoerend bestuur/de directie een spiegel voor te 
houden; 

- In staat om beoordelen & controleren te combineren met adviseren & stimuleren.  

- Vanuit deskundigheid te fungeren als sparringpartner van de directie ten aanzien van de 
vertaling van de visie en ambitie in strategische doelen en realisatie van doelen; 

- Bestuurlijke- en/of toezichthoudende deskundigheid, waarbij er geen sprake is van 
onverenigbare belangen, posities of relaties t.o.v. het uitvoerend bestuur/de directie; 

- Reflecterend vermogen; aanspreken van medetoezichthouders op hun handelen en feedback 
van anderen ontvangen en accepteren; 

- Gericht op het werken in teamverband en verantwoordelijkheid nemen voor besluiten en/of 
initiatief tot handelen; 

- Het eigen netwerk aanwenden ter ondersteuning van het uitvoerend bestuur/de directie en de 
organisatie/school; 

- Integer, rolvast en sterk normbesef.  
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Specifieke kennis portefeuille Financiën en bedrijfsvoering  

- Kennis van financiële vraagstukken in het onderwijsveld; 

- Kennis van risicobeheersings- en controlesystemen en inzicht in risicofactoren van de 
organisatie; 

- Vermogen om financiële gegevens te kunnen interpreteren en doorgronden en inzicht in de 
strategische implicaties voor de lange termijn.  

 

Interesse 

Voor de invulling van de functie geven we de voorkeur aan een ouder van Vlinderbos. 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Barbara Janssen (06-30168152) 
of de huidige portefeuillehouder Jeannine Richardson (06-41624059). Vragen kunnen ook via de mail 
worden gesteld: bestuur@vlinderbos.nl.  

Interesse in de functie kun je uiterlijk 26 juni 2020 per email op bovenstaand emailadres en voorzien 
van motivatie kenbaar maken.  


