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Welke nieuwe bestuursleden gaan ons stimuleren om de

kwaliteit, identiteit, groei en innovatie van het basisonderwijs
verder vorm te geven?
De scholen van het Protestants Christelijk Basisonderwijs (PCBO) Leeuwarden e.o. verzorgen
onderwijs voor ruim 3.250 leerlingen. Kernwoorden: christelijke identiteit, hoogwaardig, innovatief,
gedegen, met aandacht voor de talenten van ieder kind.
De organisatie werkt met vijftien scholen op zeventien locaties in Leeuwarden, Wirdum, Grou,
Akkrum, Aldeboarn en Stiens, die worden aangestuurd, begeleid en gestimuleerd door een centraal
bureau.
Wij zoeken per juli 2019 twee nieuw bestuursleden. Aandachtsgebieden zijn P&O,
bouwmanagement en financiële kennis. Bij voorkeur beschikken over actuele werkervaring.
Wat vinden we belangrijk?
• Samen met ons willen en kunnen werken aan het waarmaken van de missie en visie;
• Kennis en ervaring om de onderwijsinstelling en haar succes- en risicoparameters goed te
beoordelen;
• Strategisch inzicht, een helikopterview en de vaardigheid om beleidsdocumenten te
analyseren en doorgronden;
• Evenwicht tussen besturing (governance) en begeleiding (guidance), tussen distantie en
betrokkenheid;
• Integriteit, transparant, maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en een sterk
normbesef;
• Affiniteit met de grondslag en de doelstelling van de vereniging;
• Kritisch met betrekking tot toezicht; wijs en constructief in de advisering van de bestuurder,
uitdagend als het gaat om vernieuwing;
• Bereidheid tot evaluatie van het eigen handelen en het handelen van het intern
toezichthoudend orgaan.
We hebben een voorkeur voor:
• Mensen die beschikken over een relevant netwerk, bestuurlijke en/of toezichthoudende
ervaring;
• Kandidaten die wonen of werken in de regio waar PCBO Leeuwarden e.o. actief is;
• Leuke/kritische/alerte mensen met gevoel voor humor.
Vanzelfsprekend acteer je onafhankelijk en heb je geen onverenigbare belangen in relatie tot andere
(neven-)functies. Tevens beschik je over voldoende tijd en motivatie voor inzet binnen het bestuur.
Het bestuur is ingericht volgens de richtlijnen van de Code Goed Bestuur, Goed Onderwijs. Er is één
bestuurslichaam, met een Directeur/bestuurder (uitvoerend bestuur) en zes algemeen bestuursleden
(toezichthoudend bestuur). Algemeen bestuursleden komen uit de oudergeleding van de scholen. Ze
worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.

Geïnteresseerd? Stuur dan vóór 6 mei 2019 een korte motivatie met CV naar bestuurssecretaris
Evelien de Jong e.dejong@pcboleeuwarden.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Hanneke Lens, voorzitter Toezichthoudend Bestuur
tel. 06 152 622 21 of hanneke.lippes@gmail.com
Hans Greidanus, Directeur/bestuurder
tel. 06 235 449 14 of h.greidanus@pcboleeuwarden.nl

Deze profielschets staat ook op onze website www.pcboleeuwarden.nl

