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Dynamisch, toegankelijk, creatief van geest met een onderzoekende blik.

SAAM*
SAAM* bestaat uit 26 scholen/ kindcentra in zes gemeentes, 6400 kinderen en 640 medewerkers. Zij staan voor
onderwijs en kwaliteit, met het kind altijd als leidraad. Verbonden met de wereld maken ze ruimte, geven ze
richting en zien elkaar. Ze stralen, zijn samen eigenaar van ontwikkeling, kortom; SAAM*.
Neem een kijkje op https://www.saamscholen.nl/p/saam-is voor meer informatie.
DE RAAD VAN TOEZICHT VAN SAAM*
De Raad van Toezicht (RvT) van SAAM* bestaat uit vijf onafhankelijke, deskundige personen die als
toezichthouder optreden voor de stichting SAAM*scholen. De RvT 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.
De RvT heeft meerdere verantwoordelijkheden waaronder: het houden van toezicht conform wet-, regelgeving en
staturen, en gevraagd en ongevraagd adviseur 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 klankborggroep passend bij de eigen
expertise om zo nog inhoudelijker mee te denken en te praten over wat SAAM* doet om zo goed mogelijk
onderwijs voor alle kinderen te realiseren. Vanuit haar toezichthoudende en adviserende verantwoordelijkheid is
de RvT onafhankelijk, kritisch en van toegevoegde waarde. Leden van de RvT worden benoemd voor een periode
van vier jaar.
DE RAAD VAN TOEZICHT VAN SAAM* ZOEKT
De ideale kandidaat heeft kennis van onderwijs vanuit pedagogisch/ ontwikkelingspsychologie/ sociologisch
perspectief op academisch niveau; een bijdrage leverend aan onderzoek en daarbij affiniteit heeft met de
maatschappelijke opdracht van SAAM*. De strategische visie en sturingsfilosofie van SAAM* wordt door
hem/haar onderschreven en ondersteund.
https://www.saamscholen.nl/documenten/079724-strategische-uitgangspunten-dot-pdf
https://www.saamscholen.nl/documenten/373179-sturingsfilosofie-dot-pdf
Je kunt evenwicht vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand, hebt het vermogen om beleid vanuit de
stichting integraal te toetsen en ziet de mens achter de bestuurder en professional. Adviserend vanuit de eigen
toegevoegde waarde en in teamverband met de andere leden van de RvT ben je klankbord voor de Collega van
Bestuur en elkaar.
Kortom: een procesmatig en analytisch sterke man of vrouw, het liefst met een relevant netwerk. Dynamisch,
toegankelijk, creatief van geest met een onderzoekende blik.
DE RAAD VAN TOEZICHT VAN SAAM* BIEDT
Een boeiende toezichthoudende rol met ruimte voor een startend toezichthouder. Je zal je snel onderdeel voelen
van SAAM* en de RvT in het bijzonder. Met jouw wetenschappelijke expertise word je bevraagd om zo een
bijdrage te leveren aan de bedoeling van SAAM*: goed onderwijs voor alle kinderen. Een passende vergoeding is
onderdeel van de voorwaarden.
PROCEDURE
SAAM* laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door Maura Spalink, senior adviseur van Rieken &
Oomen.
Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot het functieprofiel kan contact opgenomen worden met Maura
Spalink via telefoonnummer 043-3219607. Je sollicitatie ontvangen wij graag vóór 6 mei via
www.riekenoomen.nl/vacatures Klik je op deze vacature dan kun je reageren via je persoonlijk dossier.
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