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Stichting VO Vechtstreek zoekt voor haar raad van toezicht een  

 
voorzitter raad van toezicht 

 

Wie zijn wij? 
 

Stichting VO De Vechtstreek 

De Stichting vormt het bevoegd gezag van RSG Broklede ((tweetalig) havo en vwo met circa 1150 leerlingen) in 

Breukelen en de Rientjes Mavo (Vmbo-tl met ruim 400 leerlingen) in Maarssen, die bekend staat om haar sterke 

structuur en zorgaanbod. De organisatie wordt geleid door één bestuurder. Kleinschaligheid vormt onze kracht. 

Beide scholen hebben een duidelijk eigen profiel en een sterk imago. 

Op beide scholen wordt voortvarend gewerkt aan de realisatie van de ontwikkelingen en doelen uit het koersplan. 

Dat zegt veel over de betrokkenheid, inzet en kwaliteiten van alle docenten, ondersteunend personeel, management 

en bestuur. 

 

Wie zoeken wij? 
Stichting VO De Vechtstreek is per 1 augustus 2022 op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de raad van toezicht 

(vijf leden) omdat onze huidige voorzitter haar maximale termijn heeft bereikt. 

 

De Stichting heeft de basis goed op orde en vanuit een gezonde financiële situatie wordt gewerkt aan verdere 

ontwikkeling van kwaliteit van onderwijs en nog betere resultaten. 

Ook de raad van toezicht maakt een duidelijke ontwikkeling door. De raad wil zich verder ontwikkelen als 

strategisch partner van de bestuurder. Daar zoeken wij een nieuwe voorzitter bij die regie kan voeren, ons kan 

inspireren en uitdagen, naar ons luistert, ruimte geeft en, als alles loopt, achterover kan leunen. Kortom, een 

verbindende persoon die ons als team (bege)leidt en zelf ook een teamplayer is. 

 

Wij zoeken een ervaren voorzitter met gedegen kennis van governance, die bij voorkeur ook de rol van strategisch 

partner heeft vervuld. De nieuwe voorzitter is in staat om als ‘critical friend’ voor de bestuurder op te treden en als 

klankbord te fungeren. 

 

Praktische informatie en procedure 
Als deze vacature u aanspreekt en u zich in dit profiel herkent, horen wij graag van u. We gaan ervan uit dat u als 

kandidaat over de competenties beschikt die voor deze functie met dit profiel passend zijn. We streven naar een 

samenstelling van de raad van toezicht die een afspiegeling vormt van de diverse populatie op onze scholen en 

nodigen met name vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk uit om te solliciteren. 

De voorzitter van de raad van toezicht ontvangt een jaarlijkse bezoldiging van € 7100,-. De verwachte 

tijdsinvestering is circa 120 uur per jaar. 

 

De sollicitatiegesprekken worden naar verwachting gehouden op maandag 13 juni 2022. 

 

Uw brief en curriculum vitae kunt u via vbent.org versturen, ter attentie van, onder vermelding van 

vacaturenummer 20220204. 

 

Ga naar de website van VO Vechtstreek voor meer informatie, bel met Niko Verbeek (06-40702488) of mail Rens 

van Rijn (rvr.vanrijn@gmail.com). Op de website zijn bijvoorbeeld het jaarverslag 2020 en de koersplannen van RSG 

Broklede en de Rientjes Mavo te vinden. 

 

U kunt ook contact opnemen met B&T via onze website www.vbent.org of telefonisch contact opnemen via 

088-20 51 600. 

 

We zien uw reactie graag uiterlijk 5 juni tegemoet. 
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