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B&T zoekt voor Atlant Basisonderwijs een 

lid raad van toezicht 
aandachtsgebied financiën 

 

Atlant Basisonderwijs 
Atlant Basisonderwijs verzorgt onderwijs aan negen basisscholen in de gemeente Velsen. Deze scholen geven op 

een eigen manier vorm aan het onderwijs met verschillende concepten, zoals ontwikkelingsgericht en thematisch 

onderwijs. Gemeenschappelijk daarbij is oog voor de talenten van het kind met gerichte aandacht voor de 

basisvaardigheden. Lees hier meer over Atlant Basisonderwijs. Atlant Basisonderwijs staat voor samen, plezier, in 

ontwikkeling en vertrouwen! Atlant Basisonderwijs is lid van de PO-Raad en onderschrijft de Code Goed Bestuur in 

het primair onderwijs. 

 

 

Wie zoekt Atlant Basisonderwijs en wat ga je doen? 
 

Cultuur, sfeer en betrokkenheid 

Wij zijn op zoek naar een vijfde lid (aandachtsgebied financiën). Net als alle andere leden werk je met hart voor het 

onderwijs mee aan een belangrijke maatschappelijke taak. We werken nauw samen; met elkaar en met het bestuur. 

Door deze betrokkenheid vormen we een hecht team en heerst er een goede sfeer. 

 

Ontwikkelingen en trends 

Als toezichthouder heb je kennis van of ervaring met good governance binnen het onderwijs. Je durft out of the box 

te denken en vernieuwende ideeën in te brengen. Je bent in staat de verbinding te leggen tussen de 

maatschappelijke trends binnen het onderwijs en de uitdagingen van Atlant Basisonderwijs. De ontwikkelingen 

binnen het onderwijs volg je op de voet. 

 

Klankbord en sparringpartner 

Je ziet het als jouw uitdaging om de vaak ingewikkelde materie van cijfers om te buigen naar begrijpelijke taal. Je 

houdt toezicht op besluiten van het bestuur en samen zien we toe op een verantwoorde invulling van de 

onderwijsdoelen. We houden elkaar scherp en stellen de kwaliteit van het onderwijs altijd voorop. Daar hoort ook 

het geven van gevraagd en ongevraagd advies bij. Dat betekent ook dat je, soms ad-hoc, als klankbord wordt 

benaderd. Wij zijn sparringpartner voor elkaar en voor het bestuur, ieder vanuit haar of zijn expertise. 

 

Missie en visie 

Je omarmt het beleid van Atlant Basisonderwijs en levert daar vanuit je rol een actieve bijdrage aan en je staat, net 

zoals iedereen binnen Atlant, voor goed kwalitatief onderwijs. Meer informatie over de missie en visie van Atlant 

Basisonderwijs vind je hier. 

 

 

De raad van toezicht 
De raad van toezicht beschikt over vier bevoegdheden om haar taak goed uit te kunnen oefenen: 

1 zelfstandig besluiten nemen; 

2 goedkeuren besluiten van het college van bestuur; 

3 adviseren en klankborden met het college van bestuur; 

4 werkgeverschap voor het college van bestuur. 

https://atlantbasisonderwijs.nl/
https://atlantbasisonderwijs.nl/missie-visie
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Wij streven naar een zo breed mogelijk gespreide deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid. Te denken 

valt aan onderwijskundige, bedrijfseconomische, juridische, financieel-economische, communicatief-journalistieke 

en sociaal-maatschappelijke achtergronden. Klik hier voor meer informatie over de raad van toezicht. 

 

 

Functie-eisen 
Je hebt grondige financiële kennis en daarnaast een brede belangstelling voor dit vakgebied. Complexe financiële 

vraagstukken ga je niet uit de weg. Je hebt een academisch werk- en denkniveau. Ervaring binnen het onderwijs en 

binding met de regio IJmond zijn een pre. 

 

 

Enthousiast? 
Als deze vacature je aanspreekt en je herkent jezelf in dit profiel, dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren.  

Wij zijn nieuwsgierig naar wie jij bent. Meer informatie over Atlant Basisonderwijs vind je via deze link. 

 

 

Praktische informatie en procedure 
Deze functie biedt een vrijwilligersvergoeding. Als je besluit te solliciteren, houdt dan alvast rekening met de 

volgende data: 

 de voorselectiegesprekken vinden plaats op 4 en/of 5 maart 2021; 

 de selectiegesprekken vinden plaats op 18 maart 2021. 

 

Je brief en curriculum vitae kun je versturen via www.vbent.org, ter attentie van Carmen Piscopo, onder vermelding 

van vacaturenummer 20200472. 

 

Meer informatie via www.vbent.org en telefonisch via 088 20 51 600. 

 

We ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk 28 februari 2021. 

https://atlantbasisonderwijs.nl/raad-van-toezicht
https://atlantbasisonderwijs.nl/
http://www.vbent.org/
https://www.vbent.org/wie-we-zijn/carmen-piscopo/
http://www.vbent.org/

