
Vacature Lid Raad van Toezicht Edu-Ley 

Aandachtsgebied ICT / Huisvesting 

De stichting Edu-Ley vertegenwoordigt het primair onderwijs in Goirle. Edu-Ley wordt geleid door het 
College van Bestuur (hierna CvB). De Raad van Toezicht (hierna RvT) is primair verantwoordelijk voor 
het op onafhankelijke wijze toezicht houden op het beleid van het CvB en op de algemene gang van 
zaken in de stichtingen. De RvT staat het CvB met raad terzijde en is werkgever van de bestuurder. 
 
Edu-Ley vertegenwoordigt zes basisscholen: De Bron, de Regenboog, ’t Schrijverke, Kameleon, Den 

Bongerd en Open Hof. Iedere school heeft een eigen historie en karakter. De scholen zijn allen 

verbonden door de ambitie om het onderwijs in Goirle, net als de afgelopen jaren, de komende jaren 

bovengemiddeld te laten presteren. De kernwaarden zijn autonomie, verbinding, lerende houding en 

ambitie. De vier waarden versterken elkaar en zijn kenmerkend voor het karakter van Edu-Ley.   

De Stichting Edu-Ley heeft de functie van intern toezicht ondergebracht bij de RvT. Uitgangspunt 

voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat de raad bestaat uit generalisten die gezamenlijk 

een multidisciplinair team vormen. Voor algemene kennis én integrale besluitvorming zijn leden 

nodig die verschillende aandachtsgebieden hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden 

wordt verwacht dat ze besluitvaardig zijn, dat zij in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren, 

dat ze weten waarop zij dienen te toetsen en dat ze de juiste vragen kunnen stellen. De RvT staat het 

CvB met raad terzijde en is werkgever van de voorzitter van het CvB. De RvT vergadert tenminste zes 

keer per jaar en voorts zo vaak als dit nodig wordt geacht. De RvT bestaat op dit moment uit 6 leden. 

Een benoemingsperiode van een RvT-lid is 4 jaar, met een eenmalige verlenging van nog eens 4 jaar.  

Vanwege het aftreden van een van onze leden zoekt de RvT een enthousiast lid van de RvT met 

specifieke kennis op het terrein van ICT en / of Huisvesting.  

Profiel lid RvT: 

Wij zoeken een enthousiast lid, met specifieke kennis op het terrein van ICT en Huisvesting.  

• Heeft u aantoonbare ervaring op bovenstaande gebieden, met de nadruk op ICT? 

• Heeft u ervaring met het integraal toezicht uitoefenen aan de hand van de taakstelling van 

de bestuurder; 

• Bent u in staat om afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren; 

• Handelt u besluitvaardig; 

• Kunt u waar nodig de RvT naar buiten toe vertegenwoordigen; 

• Heeft u inzicht in en affiniteit met (primair) onderwijs; 

• Heeft u voldoende tijd en energie om de functie te vervullen; 

• Herkent u zich in de vier kernwaarden van Edu-Ley; 

• En bent u van onbesproken maatschappelijk gedrag?  

 

Herkent u zich in dit profiel? Dan gaan we graag met u in gesprek. 

 
Procedure  

Informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij de voorzitter van de RvT, Maarten Pieters, op 06- 

55 15 10 13. Geïnteresseerd? Gesprekken met kandidaten staan gepland ’s avonds op 4 december 

2019. U kunt uw motivatie en curriculum vitae tot uiterlijk 25 november 2019 sturen naar het 

secretariaat van de Raad van Toezicht; info@edu-ley.nl t.a.v. Maarten Pieters. 


