
 
Leerrijk! is een stichting voor primair onderwijs. Onder deze stichting vallen 14 scholen voor 

basisonderwijs en 1 school voor speciaal basisonderwijs in Loon op Zand, Kaatsheuvel, Sprang-

Capelle, Waspik en Waalwijk. 
 

Voor de Raad van Toezicht zijn we per 1 januari 2018 op zoek naar: 
 

 Twee leden met een financiële achtergrond 
 Een lid met een juridische achtergrond 
 Een lid met een onderwijskundige achtergrond  

 
 

Leerrijk! werkt met een Raad van Toezichtmodel. De dagelijkse leiding van de stichting is in 
handen van de het College van Bestuur. Zij hebben zelfstandige statutaire bevoegdheden. De 

Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur. 
 

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht 

a. affiniteit met de doelstelling en functie van de stichting; 
b. algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring of daarmee gelijk te stellen ervaring vanuit 

huidige of eerdere werkzaamheden; 
c. een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 

d. het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord 

terzijde te staan; 
e. het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van 

het College van Bestuur te beoordelen; 
f. het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen; 

g. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 
h. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als 

Leerrijk! stellen; 

i. Een academisch werk- en denkniveau. 
 

Specifieke expertise 

 Leden met financiële achtergrond: 
Ruime ervaring in een financiële functie op bedrijfseconomisch gebied 

 Lid met een juridische achtergrond  

Ruime ervaring in het bestuursrecht en/of arbeidsrecht 

 Lid met een onderwijskundige achtergrond 

Ruime ervaring binnen het PO, bij voorkeur op bestuurs- of managementniveau 
 

Het is van belang dat leden van de Raad van Toezicht zich verbonden weten met de regio 
waarin de stichting Leerrijk! opereert (in casu Waalwijk en omgeving).  

 
Tijdsinvestering 

De RvT vergadert circa 5 keer per jaar. Daarnaast overlegt de RvT minimaal één keer per jaar met de 

GMR. De leden met een financiële achtergrond nemen daarnaast deel aan de financiële commissie 
(RvT, GMR, CvB en controller).  

 
Honorering 

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding.  



 

Informatie 

Voor nadere informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met: 

 de voorzitter van de Raad van Toezicht: Ryan Palmen, tel: 06 29010985. 
Voor nadere informatie over Leerrijk! Kunt u contact opnemen met: 

 de voorzitter van het College van Bestuur: Jac Leijtens, tel: 0416-320768.  

 
Op verzoek kan een informatiepakket worden samengesteld en toegestuurd. 

 

Sollicitatie 
Uw sollicitatiebrief met CV kunt u richten aan: 

 
Per post: 

 
Leerrijk! 

Raad van Toezicht. 

t.a.v. Ryan Palmen, voorzitter 

Postbus 556 

5140 AN Waalwijk 

 
Digitaal: 

info@leerrijk.nl 

 
U wordt verzocht uiterlijk 22 november 2017 te reageren. 

 
De selectiegesprekken zullen worden gehouden in week 50 en 51 

 
 

 

 
 


