
 

Profiel- en 
Situatieschets 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Werving en selectie 
twee leden raad van toezicht  
Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam, april 2022 

Henk Hendriks 

 



 

2 van 3     |     20220155NO01-HH 

Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs (hierna SIKO) biedt goed onderwijs vanuit een 

interconfessionele basis op 14 basisscholen en/of IKC’s in de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maasssluis.  

 

De stichting werkt met een two-tier model, waarbij toezicht en bestuur gescheiden zijn. De raad van toezicht 

bestaat uit vijf leden, waarvan er een de voorzitter is. Per 1 augustus 2022 ontstaan er twee vacatures voor een 

 

lid raad van toezicht 
met aandachtsgebied onderwijs en kwaliteitszorg 

 
en een 

 

lid raad van toezicht 
met aandachtsgebied arbeidsrecht en juridische kennis 

 

 

Wat heeft SIKO leerlingen en medewerkers te bieden? 
SIKO staat voor veelzijdig en ontdekkend leren vanuit een interconfessionele basis. Dat gebeurt vanuit onze vijf 

kernwaarden: Verwondering, Lef, Vertrouwen, Creativiteit en Verbinding. 

 

Missie 

SIKO is een innovatieve en betrouwbare onderwijsorganisatie waarin het leren centraal staat. We bieden onderwijs 

en opvang aan kinderen tot en met 13 jaar. SIKO werkt vanuit een christelijke (katholieke en protestantse) 

grondslag. 

 

Visie 

Veelzijdig en ontdekkend leren. 

Bij SIKO: 

 Ontwikkel je een stevige en veelzijdige basis aan kennis en vaardigheden. 

 Leer je voor nu en voor later door samen te onderzoeken en te ontdekken. 

 Leer je leidinggeven aan je eigen leren en je eigen leven. 

 Daag je jezelf en anderen uit om het elke dag beter te doen. 

 

SIKO werkt vanuit een heldere visie op onderwijs, kwaliteitszorg en personeel en organisatie. Deze visie is vertaald 

in het koersplan 2018-2022. Dit jaar wordt er gewerkt aan een nieuw koersplan. 

 

 

Welke algemene kenmerken worden gevraagd van de toezichthouders? 
De raad van toezicht stelt zich ten doel integraal en onafhankelijk toezicht te houden op het functioneren van de 

organisatie in het algemeen en het college van bestuur in het bijzonder. SIKO zoekt toezichthouders die 

maatschappelijk betrokken zijn en affiniteit hebben met het onderwijs. Je bent een teamspeler binnen de raad van 

toezicht, stelt jezelf, indien gewenst, op als sparringpartner van het eenhoofdig college van bestuur en je bent bereid 

om over inhoudelijke thema’s mee te denken. Dit doe je vanuit een helicopterview, waarbij je van buiten je blik naar 

binnen werpt en goed kunt schakelen tussen alle niveaus van samenwerking. ‘Verbinding’ is daarbij een kernwaarde 

die je uitdraagt. Je bent open, zichtbaar en transparant en weet de juiste verbinding te leggen. Je gaat aan de hand 

van het toezichtskader periodiek met stakeholders in gesprek. Daarbij heb je oog voor de diversiteit die de populatie 

van SIKO kenmerkt.  

 

Verder wordt van je verwacht dat je: 

 stevig in je schoenen staat;  

 proactief bent;  

 reflecteert op je eigen handelen; 

 je bewust bent van de maatschappelijke opdracht van de stichting en je rol daarin; 

 de identiteit van SIKO onderschrijft. 
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Voor de functies van lid raad van toezicht zoekt SIKO een toezichthouder met een onderwijskundige expertise en 

een met juridische expertise in bijvoorbeeld arbeidsrecht. Je beschikt over een strategische blik en bewaakt 

daarmee de ingeslagen koers van de stichting. Je kunt een onafhankelijke rol innemen, terwijl jij je verbonden voelt 

met de stichting. 

 

SIKO streeft naar diversiteit in de samenstelling van de raad van toezicht. 

 
 

Praktische informatie en procedure 
Als een van deze vacatures je aanspreekt en jij je in het profiel herkent, nodigen wij je van harte uit om te reageren. 

We gaan ervan uit dat je als kandidaat over competenties beschikt die voor deze functies passend zijn en dat je over 

voldoende tijd beschikt voor deze (neven)functie. 

 

De leden van de raad van toezicht ontvangen een passende vergoeding. 

 

Je brief en curriculum vitae verstuur je via het sollicitatieformulier op vbent.org, ter attentie van de heer H.A. 

Hendriks, onder vermelding van vacaturenummer 20220155. 

 

De voorselectiegesprekken vinden via Teams plaats in de week van 15 mei en de gespreksronde met de 

selectiecommissie vindt plaats op maandagmiddag en -avond 23 mei 2022 in Vlaardingen. 

 

Meer informatie 

Op www.siko.nl kun je meer informatie over de organisatie vinden. Op vbent.org staat meer informatie over de 

vacature. Henk Hendriks die de werving- en selectieprocedure begeleidt, is telefonisch bereikbaar via 088 20 51 

600 en via henk.hendriks@vbent.org. 

 

We zien je reactie graag uiterlijk 15 mei 2022 tegemoet. 

https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/twee-leden-raad-van-toezicht-siko/
https://www.vbent.org/over-bt/team/henk-hendriks/
https://www.vbent.org/over-bt/team/henk-hendriks/
https://www.siko.nl/
https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/twee-leden-raad-van-toezicht-siko/
https://vbentorganisatieadvies-my.sharepoint.com/personal/butersb_vbent_org/Documents/henk.hendriks@vbent.org

