
 

 

 

Vacature lid Raad van Toezicht voor het 
samenwerkingsverband RiBA 
 
Voor de Raad van Toezicht van het samenwerkingsverband RiBA (primair onderwijs Ridderkerk, 
Barendrecht, Albrandswaard) zoeken wij per direct een lid ter vertegenwoordiging van de 
Ondersteuningsplanraad (OPR). 
 
De Ondersteuningsplanraad (OPR) is het formele medezeggenschapsorgaan van het 
samenwerkingsverband RiBA, waarin ouders en personeel zitting hebben en meebeslissen over 
(strategische) beleidskeuzes. 
 
Algemeen competentieprofiel lid Raad van Toezicht: 

• Affiniteit met de doelstellingen en functie van het samenwerkingsverband RiBA 

• Maatschappelijk actief of actief geweest de laatste vier jaar (bij voorkeur in de regio) 

• Richting geven en strategisch denken 

• Academisch werk- en denkniveau 

• Inspireren, bemoedigen & stimuleren 

• Vanuit metapositie kunnen reflecteren op de betekenis van significante patronen 

• Aanspreken, aangesproken willen worden en willen verantwoorden   

• Reflecteren en leren met als grondhouding veranderingsbereidheid  

• Hoofdlijnen kunnen onderscheiden 

• Communicatief vaardig  

• Kunnen omgaan met tegengestelde belangen  

• Adviseren en bevragen  

• Rolbesef 

• Netwerken 

• Samenwerken, kunnen functioneren in collegiaal team  

• Integer handelen  

 
Specifieke kenmerken ter vertegenwoordiging van de Ondersteuningsplanraad (OPR): 
 
Domein Passend Onderwijs   

• Affiniteit met en beschikken over kennis van (passend) onderwijs, waaronder affiniteit 

met de onderwijsondersteunings- en zorgbehoeften in de regio van het 

samenwerkingsverband.   

Domein maatschappij  

• Maatschappelijke inbreng: relevante ontwikkelingen van buiten naar binnen in de 

organisatie brengen  

• Bestuurlijke ervaring op maatschappelijk gebied  

• Alert zijn op integriteit en ontwikkeling integriteitsbeleid   

Zie vervolg op volgende pagina 



2 

 

 

 

 
Eventuele aanvullende expertise: 
 
Domein Personeel  

• Toezien op een adequaat personeels- en scholingsbeleid  

• Kennis en vaardigheid op het gebied van beoordeling functioneren topmanagement, 

werving en selectie  

Domein Bestuur en organisatie   

• Bestuurlijke vaardigheid en ervaring met complex bestuur 

• Toezien op organisatieontwikkeling  

• Juridische competenties  

Domein Financiën  

• Financiële competenties 

• Kennis van onderwijsbekostiging en verantwoording   

• Focus op financiële kengetallen   

• Bekend met financieel risicomanagement   

Van de leden van Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich houden aan de Code Goed 
Bestuur van de PO-Raad.   
  
Overige benoemingseisen:  

• Leden verrichten hun werkzaamheden onafhankelijk 

• Leden hebben geen zakelijk of privébelang bij het samenwerkingsverband RiBA 

 

Meer informatie over het samenwerkingsverband vindt u op onze website. 
Aanvullende informatie zie Profielschets leden Raad van Toezicht, Bestuursmodel swv RiBA, 
Toezichtkader RvT swv RiBA en Bestuurs- en Toezichtreglement swv RiBA. 
 
Voor een telefonische afspraak met de directeur-bestuurder kunt u mailen naar loket@swv-
riba.nl.  
Vergoeding voor deze functie vindt plaats op basis van een vooraf vastgesteld vrijwilligerstarief. 
Uw reactie zien we graag vóór 14 mei 2021 tegemoet op bovengenoemd mailadres.  
Het sollicitatiegesprek vindt plaats in week 21.    
                     
                

 

http://www.swv-riba.nl/
https://www.swv-riba.nl/wp-content/uploads/Profielschets-RvT.pdf
https://www.swv-riba.nl/wp-content/uploads/Nieuw-bestuursmodel-SWV-RiBA.pdf
https://wsnsriba-my.sharepoint.com/personal/ekelien_dejong_swv-riba_nl/Documents/Desktop/vacature/Toezichtkader%20Raad%20van%20Toezicht%20RIBA%20(1.2%20def).docx.pdf
https://wsnsriba-my.sharepoint.com/personal/ekelien_dejong_swv-riba_nl/Documents/Desktop/vacature/Bestuurs-en%20toezichtreglement%20swv%20RiBA.docx.pdf
mailto:loket@swv-riba.nl
mailto:loket@swv-riba.nl

