Lid voor de Raad van Toezicht voor Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant

Wil jij meedenken over de toekomst van het onderwijs in Helmond?
Wij zoeken een bevlogen, inspirerend en betrokken lid voor de Raad van Toezicht voor de
Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant.
Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant
De Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant is het bevoegd gezag van het Jan van Brabant
College in Helmond. De Raad van Toezicht van de stichting is op zoek naar nieuwe leden per 1
januari 2019.
Het Jan van Brabant College
Het Jan van Brabant College is een sfeervolle middelbare school met twee zelfstandige
vestigingen in Helmond. Volgens leerlingen en ouders is het dé leukste school van Helmond. In
onze vestiging aan de Molenstraat, in het hart van Helmond, bieden we mavo, havo, vwo én
tweetalig mavo, havo en vwo. Met ons TTO-onderwijs horen wij tot de top 10-scholen van
Nederland. Onze vestiging aan de Deltaweg in Helmond is een kleinschalige school voor mavo en
vmbo-gl en staat bekend om de uitstekende begeleiding. Vanaf volgend schooljaar wordt in de
brugklas Deltawijs geïntroduceerd, een nieuwe manier van lesgeven waarbij de persoonlijke
ontwikkeling van de leerling centraal staat. De Deltaweg heeft ook een nevenvestiging voor
anderstaligen.
Het onderwijs op het Jan van Brabant College is uitdagend, ontdekkend, onderzoekend en
ondernemend. Ook vinden we internationalisering belangrijk. Het tweetalig onderwijs, het
programma Brainport School en een internationaal uitwisselingsprogramma dragen hieraan bij.
Het College van Bestuur vormt met beide vestigingsdirecteuren het centraal managementteam
van het Jan van Brabant College.
(Meer informatie: www.janvanbrabant.nl)
Functie Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en is verantwoordelijk voor het integraal en proactief
toezicht houden op het beleid en het functioneren van het College van Bestuur van het Jan van
Brabant College. De Raad van Toezicht is werkgever van het College van Bestuur, houdt toezicht
en controle op de grondslag en de doelstelling van de stichting, het naleven van de wet- en
regelgeving en de bestemming en aanwending van middelen.
Als lid van de Raad van Toezicht ben je een sparringpartner voor het College van Bestuur en geef
je gevraagd en ongevraagd advies.
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Wie zoeken wij?
Wij zoeken in jou de volgende eigenschappen en deskundigheid:









maatschappelijk betrokken, inspirerend, onafhankelijk en integer
affiniteit met onderwijs
strategisch denker met helicopterview
ervaring als toezichthouder en/of bestuurlijke ervaring
teamspeler met goede communicatieve vaardigheden, in staat om te reflecteren op eigen
rol en functioneren
academisch werk- en denkniveau
ambassadeur en netwerker
(bij voorkeur) woonachtig in de regio Helmond.

Wat bieden wij?
Wij bieden je een inspirerende werkplek bij een dynamische organisatie die midden in de
samenleving staat. Je krijgt een unieke kans om mee te denken over de toekomst van het
onderwijs aan leerlingen in de regio Helmond in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar.
Je wordt benoemd voor 4 jaar. De Raad van Toezicht komt minimaal 5 per jaar bij elkaar, de
vergoeding die je ontvangt, is circa 3.000 euro per jaar.
Interesse?
Heel fijn dat je wilt reageren! Je kunt je motivatie en cv voor 7 december 2018 per mail sturen aan:
bestuur@janvanbrabant.nl t.a.v Karin Steenbakkers (bestuurssecretariaat).
Heb je nog vragen over de vacature? Neem dan contact op met Ad van Hest, voorzitter Raad van
Toezicht: 06 10 67 98 92.

2

