Onderzoekende Toezichthouder
Met onderwijs profiel - Per 1 augustus 2021

Wij zoeken een lid Raad van Toezicht dat…
Kennis heeft van onderwijs (bij voorkeur pedagogisch en/of
ontwikkelingspsychologisch) op academisch niveau; een bijdrage levert
aan (onderwijs-)onderzoek en daarbij affiniteit heeft met de
maatschappelijke opdracht van SAAM*

Wie zijn wij?
De Raad van Toezicht van SAAM* bestaat uit vijf onafhankelijke, deskundige
personen die als toezichthouder optreden voor de stichting SAAM*scholen.
De Raad van Toezicht maakt werk van werkgeverschap van de Collega van
Bestuur, ziet toe op de kwaliteit van de organisatie en is klankbord voor de
Collega van Bestuur.
SAAM* bestaat uit 26 scholen/ kindcentra in 6 gemeentes, 6300 kinderen
en 650 collega’s. Wij staan voor ONDERWIJS en KWALITEIT. Het KIND is
onze leidraad. Verbonden met de wereld maken we RUIMTE, geven we
RICHTING en ZIEN elkaar. We STRALEN, zijn SAMEN eigenaar van
ontwikkeling Wij ZIJN SAAM*.
De Raad van Toezicht (RvT) heeft meerdere verantwoordelijkheden
waaronder: het houden van toezicht conform wet-, regelgeving en statuten,
en gevraagd en ongevraagd adviseur zijn van de Collega van Bestuur.
Leden van de RvT vergaderen circa zes keer per jaar met de Collega van
Bestuur. Zij hebben ook zitting in een klankbordgroep passend bij de eigen
expertise om zo nog inhoudelijker mee te denken en te praten over wat wij
SAAM* doen om goed onderwijs voor alle kinderen te realiseren.
Vanuit haar toezichthoudende en adviserende verantwoordelijkheid is de RvT
onafhankelijk, kritisch en van toegevoegde waarde. Leden van de Raad van
Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar.

De strategische visie en sturingsfilosofie van SAAM* onderschrijft en
ondersteunt
Evenwicht kan vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
Het vermogen heeft om beleid van de stichting integraal te toetsen
Kan adviseren vanuit de eigen toegevoegde waarde en in teamverband
samen met de andere leden van de RvT
De mens achter de bestuurder en de professional ziet
Klankbord is voor de Collega van Bestuur, het MT en mede
toezichthouders
Procesmatig en analytisch sterk is
Beschikt over een relevant netwerk
En wij? Wij zullen ervoor zorgen dat je….
Je snel onderdeel voelt van SAAM* en de RvT in het bijzonder
Met jouw wetenschappelijke expertise bevraagd wordt om een bijdrage
te leveren aan de bedoeling van SAAM*: goed onderwijs voor alle
kinderen
Een passende vergoeding ontvangt
Past het bovenstaande bij jou?
Mail je sollicitatiebrief uiterlijk 21 februari 2021 naar
vacature@saamscholen.nl. Voor vragen over de vacature kun je terecht
bij Paul Slegers, voorzitter RvT, via paulslegers@saamscholen.nl. De
gesprekken vinden plaats op 8 en 16 maart.

