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Lid raad van toezicht Ostrea Lyceum Goes 

per 1 november 2021  
De raad zoekt een nieuwe toezichthouder, die tevens lid is van de auditcommissie en beschikt over 

expertise op het gebied van financiën & control 

 

 

Het Ostrea Lyceum 

Het Ostrea Lyceum te Goes is een eigentijdse brede scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo 

met een open christelijk karakter. Iedereen die deze cultuur respecteert en zich erin thuis voelt, is 

welkom. Het Ostrea Lyceum verzorgt kwalitatief goed onderwijs en begeleidt leerlingen in hun 

ontwikkeling naar volwassenheid. De school rekent het tot haar maatschappelijke  opdracht jonge 

mensen te begeleiden in hun ontwikkeling tot burgers die een waardevolle en verantwoordelijke 

bijdrage leveren aan onze samenleving. In dit groeiproces is de stimulans van betrokken, deskundige 

en gemotiveerde medewerkers cruciaal. 

 

Het Ostrea Lyceum bevindt zich in een transitiefase, het motto voor de komende jaren is: ‘Werken 

aan de Werf en het Schip, tegelijkertijd’. In ons meerjarenbeleidsplan zetten we uiteen dat wij streven 

naar:  

• Hoogwaardige kwaliteit van onderwijs, waarbij geldt dat de eisen die wij daar zelf aan stellen 

hoger liggen dan die van de onderwijsinspectie. Een herkenbaar en onderscheidend profiel dat 

kan rekenen op een ruime belangstelling van leerlingen. 

• De rol van ‘goed werkgever’ voor onze medewerkers.  

• Een betrouwbare samenwerkingspartner voor regionale en lokale partijen om een goed 

antwoord te hebben op huidige en toekomstige uitdagingen (w.o. krimp, veranderende 

overheids-bekostiging, cao-uitkomsten, etc.). 

• Huisvesting van ons onderwijs in duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen, die in 

ruime mate voldoen aan de eisen die modern onderwijs stelt. 

• Opereren vanuit een structureel gezond financieel fundament. 

 

Governance 

Bestuur en de raad van toezicht zijn, elk vanuit hun eigen rol, verantwoordelijk voor een goed bestuur 

van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zeeland (SCVOZ) en de daaronder ressorterende 

school, het Ostrea Lyceum. Het bestuur handelt overeenkomstig de principes die met goed bestuur 

samenhangen en die zijn opgetekend in de Code Goed Onderwijsbestuur VO. Het bestuur en de raad 

van toezicht van de stichting onderschrijven de vier principes van de code: verantwoordelijkheid, 

professionaliteit, integriteit en openheid. Deze principes vormen de basis voor de wijze waarop 

bestuur en intern toezicht belangen afwegen en de koers bepalen. 

 

  

http://www.ostrealyceum.nl/
https://www.pesant.nl/wp-content/uploads/2021/09/Meerjarenbeleidsplan-2020-2024.pdf
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Raad van toezicht 

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden, met uiteenlopende expertises en een eigen 

aandachtsgebied. Wegens reglementair aftreden van een lid per 1 oktober 2021 zijn wij op zoek naar 

een nieuw lid raad van toezicht. Wat ons bindt, is onze maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit 

met Zuid-Beveland. De raad werkt collegiaal samen. We streven zoveel mogelijk naar waarden 

gedreven toezicht, waarin de onderlinge dialoog en het goede gesprek met de bestuurder centraal 

staan. De raad van toezicht komt circa 6 keer per jaar bijeen. Daarnaast bezoeken de leden vanuit hun 

betrokkenheid met enige regelmaat de school en de algemene bijeenkomsten van het Ostrea Lyceum. 

De leden van de raad investeren in professionele ontwikkeling van hun rol als toezichthouder en 

evalueren vanzelfsprekend het collectieve functioneren van de raad.  

 

De functie lid raad van toezicht 

Een lid raad van toezicht heeft vanuit de Code Goed Bestuur als taak om toe te zien op het 

functioneren van de organisatie in het algemeen en het functioneren van de bestuurder in het 

bijzonder. Bij de uitoefening van het toezicht staan de volgende criteria centraal:  

• Het bewaken van de grondslag en verwezenlijking van de doelstelling van de stichting. 

• Het toezien op realisatie van strategisch meerjarenbeleid.  

• Het bewaken van kwaliteit van onderwijsresultaten.  

• Het bewaken van continuïteit van de organisatie, onder meer uitgedrukt in het relatieve aantal 

leerlingen, medewerkers en financiën.  

• Het uitoefenen van goed werkgeverschap. 

• Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de lokale en regionale 

omgeving. 

• Het fungeren als klankbord voor de bestuurder. 

• Het geven of onthouden van goedkeuring aan (voorgenomen) besluiten van de bestuurder 

waarvoor conform de statuten of het bestuursreglement de voorafgaande goedkeuring van de 

raad van toezicht vereist is. 

 

Wie zoeken wij? 

Bij de samenstelling van de raad van toezicht kijken wij naar: 

• een vertegenwoordiging van de deskundigheidsgebieden; 

• spreiding van maatschappelijke achtergronden van de leden; 

• diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving; 

• de beschikbaarheid van een breed netwerk en voldoende binding met Zuid-Beveland. 

 

Specifieke profielkenmerken 

• Leden van de raad van toezicht onderschrijven de grondslag en de doelstelling van de 

stichting en verklaren schriftelijk loyaal te zullen meewerken aan het verwezenlijken van 

doel en grondslag. 

• Leden van de raad van toezicht hebben geen (in)formele betrekkingen die volgens de Code 

Goed Bestuur onverenigbaar zijn met de rol van toezichthouder. 
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• Gelet op de huidige samenstelling zoekt de raad van toezicht versterking in de auditcommissie. 

Financiële deskundigheid door opleiding en ervaring, gewend te werken met 

begrotingssystematiek, periodieke verantwoording; ervaring met risicobeheersings- en 

monitoringssystemen en forecasting zijn van belang. 

• Gezien de samenstelling van het team gaat, bij gebleken geschiktheid, de voorkeur uit naar een 

vrouw. 

 

Kwaliteiten  

• Het vermogen om integraal toezicht uitoefenen. 

• Op het niveau van de bestuurder als sparringpartner fungeren. 

• In staat rolvastheid te combineren met betrokkenheid. 

• Positief-kritisch kijken naar (het functioneren van) de organisatie in diens context. 

• Beheersen van goede gespreksvaardigheden. 

• Op basis van globale informatie het gesprek daarover met bestuurder en de raad van toezicht 

zich een beeld of oordeel vormen. 

• Ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij volgen;  

• In voldoende mate tijd en energie kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van 

vergaderingen (+/- 6) en voor eventuele overige taken. 

• Het organisatiebelang behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijke belang. 

• Het eigen netwerk aanwenden voor de ondersteuning van de bestuurder en de stichting. 

• Het eigen functioneren (laten) evalueren. 

 

Wat bieden wij? 

• De leden van de raad van toezicht ontvangen een door de raad van toezicht vastgestelde 

honorering en onkostenvergoeding. De honorering is maatschappelijk aanvaardbaar en wordt 

verantwoord in het jaarverslag.  

• Mogelijkheden tot (collectieve) bevordering van de deskundigheid. 

• Lidmaatschap van de VTOI. 

• Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 

• Een prettige en professionele samenwerking binnen de raad van toezicht en met het bestuur. 

 

Informatie 

De raad van toezicht laat zich in deze procedure ondersteunen door het team van Pesant. Voor meer 

informatie over de procedure en/of inhoudelijke vragen kun u contact opnemen met Evelien Ketelaar; 

secretariaat@pesant.nl of 06 52686116. 

 

Solliciteren 

Uw motivatiebrief en cv kunt u uiterlijk 27 september per mail sturen t.a.v. de voorzitter raad van 

toezicht, de heer R. van Diest, via secretariaat@pesant.nl  

  

mailto:secretariaat@pesant.nl
mailto:secretariaat@pesant.nl
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De procedure 

De raad maakt eind september 2021 een selectie uit de ontvangen sollicitaties. Het kan zijn dat u 

vooraf nog wordt benaderd door de adviseurs van Pesant, voor een oriënterend gesprek en 

antecedentenonderzoek. Gesprekken met kandidaten worden gepland op 6 oktober na 13 uur.  

Een vervolg vindt plaats op 12 of 13 oktober. De nieuwe toezichthouder wordt benoemd op bindende 

voordracht van de medezeggenschapsraad. We streven ernaar om per 1 november een nieuw lid te 

benoemen. 

 


