
  

 
 
 
 
 
Wij zijn voor onze school op zoek naar: 
 

twee leden van de Raad van Toezicht 
 

Scholengemeenschap Spieringshoek is een katholieke school die duidelijk voor haar identiteit uitkomt. 

Tegelijkertijd staat de school ook open voor leerlingen met een andere levensovertuiging. Van hen 

wordt verwacht dat zij de praktische uitwerking van de identiteit onderschrijven. De school geeft op 

een moderne en kwalitatief goede manier onderwijs op havo-, atheneum- en gymnasiumniveau. 

Spieringshoek geeft het onderwijs extra impulsen door eigen keuzes in het onderwijsaanbod te 

maken. Voor elke leerling is er op onze school een mogelijkheid om zijn of haar talent te ontwikkelen. 

 

De school is gehuisvest in één gebouw op de grens van Schiedam en Vlaardingen en telt zo'n 1400 

leerlingen en 130 personeelsleden. Op de website van de school kunt u de belangrijkste informatie 

over onze school vinden. De basis van waaruit wij ons onderwijs vormgeven, is gebaseerd op de 

missie en de visie zoals wij die geformuleerd hebben in ons schoolplan. 

 
Profielschets Raad van Toezicht  
 
De statuten van de stichting Sint Liduina waaronder Scholengemeenschap Spieringshoek ressorteert, 

voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. Het College van Bestuur (CvB) bestuurt de stichting en de 

Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de 

algemene gang van zaken binnen de stichting, waaronder: 

• toezien op naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, van de code goed bestuur en 

afwijkingen van die code; 

• toezien op rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige besteding van middelen. 

 

Om zijn taak goed uit te kunnen oefenen beschikt de RvT over een viertal bevoegdheden: 

• Zelfstandig besluiten nemen 

• Goedkeuren besluiten CvB 

• Gevraagd en ongevraagd adviseren en klankborden met het CvB 

• Werkgeverschap CvB 

 

Voor het uitoefenen van de functie van toezichthouder geldt een algemeen kwaliteitsprofiel en 

onderscheiden toegespitste kwaliteitsprofielen. Stichting Sint Liduina streeft naar de grootst mogelijke 

diversiteit in de RvT zonder daarbij het belang van hecht samenspel uit het oog te verliezen. 

 

 

 

  



  

Algemeen profiel 

Leden van de RvT moeten op grond van hun maatschappelijke positie in staat zijn de soms complexe 

dynamiek van het onderwijs te beschouwen en te beoordelen vanuit een helikopterview. Door hun 

maatschappelijke positie beschikken de toezichthouders tezamen over brede netwerken. De RvT 

bestaat uit vijf generalisten die met elkaar bij voorkeur een multidisciplinair gezelschap vormen. Zij 

dienen in staat te zijn om scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij kennen het toezichtkader en de 

criteria waarop getoetst moet worden en zijn in staat de juiste vragen te stellen. 

 
Toezichthouders beschikken over de volgende kwaliteiten: 

• Academisch denk- en werkniveau 

• Positief kritische grondhouding t.o.v. CvB 

• Kritisch met betrekking tot eigen functioneren 

• Attitude waarin permanente aandacht voor eigen professionalisering 

• Helikopterview 

• Analytisch vermogen, kan hoofd- en bijzaken onderscheiden 

• Klankbord kunnen zijn in algemene en specifieke zin 

• Kennis en ervaring m.b.t. bestuurlijke besluitvormingsprocessen 

• Strategisch inzicht 

• Affiniteit met onderwijs en meer specifiek de doelstelling van stichting Sint Liduina 

• Aandacht en gevoel voor de verschillende belangen die spelen binnen een onderwijskundige 

organisatie 

 

Toezichthouders voldoen aan de volgende condities: 

• Onderschrijven de doelstellingen van de stichting Sint Liduina en Sg Spieringshoek  

• Wonen in het werkgebied van de stichting  

• Eigen werkzaamheden leiden niet tot belangenverstrengeling met het toezicht houden 

 

Specifiek profiel. 

De RvT streeft naar zo breed mogelijk gespreide deskundigheid, maatschappelijke betrokkenheid en 

diversiteit. Te denken valt aan onderwijskundige, bedrijfseconomische, juridische, financieel-

economische, communicatief journalistieke en sociaal maatschappelijke achtergronden.  

 

Reacties 

Uw motivatiebrief en curriculum vitae kunt u versturen aan:  

de Raad van Toezicht, stichting Sint Liduina , Van der Brugghenlaan 2, 3118 LA Schiedam.  

Het e-mailadres is: hvandehulst@gmail.com. 

Wij zien uw reactie graag uiterlijk 13 oktober 2018 tegemoet. 

 

Gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 29 oktober 2018 in de avonduren op een nader te 

plannen datum met twee leden van de Raad van Toezicht. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

De heer ir. H. van de Hulst, voorzitter Raad van Toezicht, tel. 06-14 12 82 06. 


