
 

 

Vacatures raad van toezicht BasisBuren  

(twee leden en een voorzitter) 
 

In 2019 ontstaan drie vacatures bij de raad van toezicht van BasisBuren vanwege het aflopen van de 

maximale zittingstermijn.  

 

Stichting BasisBuren verzorgt openbaar basisonderwijs in de gemeenten Buren (Gld) en Tiel. De raad 

van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen 

de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen. De raad van toezicht bestaat uit vijf 

leden, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het toezicht op het bestuur dat wordt uitgevoerd 

door een directeur-bestuurder. De raad van toezicht heeft in de afgelopen jaren mede richting 

gegeven aan BasisBuren als organisatie van 12 basisscholen met 1400 leerlingen. Daarbij heeft de 

vorming van een krachtige bestuursorganisatie centraal gestaan en de transitie naar een 

professionele onderwijsorganisatie. De raad van toezicht vergadert 6 tot 8 keer per jaar. Tussendoor 

wonen de leden diverse activiteiten bij en werken zij samen met de directeur-bestuurder. Het gaat 

om een belasting van ongeveer 6 uur per maand. De leden van de raad van toezicht ontvangen een 

bescheiden vacatievergoeding.  

 

Wij zoeken twee enthousiaste nieuwe leden en een voorzitter, bij voorkeur afkomstig uit de 

gemeente Buren of directe omgeving. Ouders en verzorgers van onze leerlingen zijn van harte 

uitgenodigd om te solliciteren. Kandidaten dienen de doelstellingen van BasisBuren te onderschrijven 

en te beschikken over voldoende maatschappelijke, bestuurlijke en organisatorische ervaring om als 

toezichthouder van een onderwijsorganisatie te functioneren. U brengt expertise in op een van de 

volgende gebieden:  

 accountancy/control met relevante kennis en ervaring in de financiële bedrijfsvoering bij 

naar omvang gelijkwaardige organisaties; 

 strategisch HR en organisatieontwikkeling; 

 strategisch bestuurlijke ervaring. 

 

Voor de voorzitter geldt in het bijzonder het belang van brede professionele kennis en ervaring op 

het gebied van governance en intern toezicht bij vergelijkbare organisaties en bij voorkeur een 

binding met de gemeente Buren.  

 

Informatie over onze scholen, de onderwijsvisie, het beleidsplan en de statuten vindt u op 

www.basisburen.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Ellen van Maanen op 0344-691177 of 

via personeelszaken@basisburen.nl. Dan wordt u gebeld door de voorzitter, Melvin Könings.  

 

We verzoeken u uiterlijk 24 december 2018 te reageren via vermeld e-mailadres.  

Indien u wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek ontvangt u de volledige tekst van het profiel lid 

raad van toezicht. De gesprekken vinden plaats in januari 2019. 
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