
 
 

 

Vacature Lid Raad van Toezicht (RvT) 

De Vivente-groep zoekt een lid van de Raad van Toezicht (RvT) op voordracht van de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 

 

Vivente-groep 

De Vivente-groep positioneert zich in Zwolle als de aanbieder van toegankelijk 

christelijk primair onderwijs en stelt daarbij het belang van hoogwaardig onderwijs aan 

kinderen voorop. Onderwijs waarin talenten worden ontplooid met als doel kinderen 

voor te bereiden op een wereld waarin kennis, veerkracht, flexibiliteit en competenties 

als samenwerken en het verwerken van informatie de basis zijn. Vanuit de missie: 

Vivente laat je zien. Je wordt gekend. Gekend in jouw eigen betekenis, karakter en 

mogelijkheden. Toen God de wereld ontwierp, zag Hij een eigen betekenis voor ieder 

mens. Ieder mens heeft een eigen plek in de wereld van waaruit hij/zij een bijdrage 

levert aan het verbeteren van de wereld waarin we samen leven. De stichting heeft 

15 scholen in Zwolle met circa 3700 leerlingen, circa 400 medewerkers, een 

expertisecentrum en wordt bestuurd door het College van Bestuur (CvB) dat onder 

toezicht staat van de RvT. 

 

Taken lid RvT 

De RvT functioneert op basis van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. Hierin 

worden de volgende taken beschreven: 

 Toezicht houden op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het 

schoolbestuur in het bijzonder. 

 Vaststellen dan wel goedkeuren van de begroting, het jaarverslag (inclusief het 

bestuursverslag en de jaarrekening) en het strategisch beleid. 

 Zorgdragen voor de aanwijzing van de accountant die belast is met de controle 

van de jaarrekening. 

 Vervullen van het werkgeverschap van het CvB. 

 Met raad terzijde staan van het CvB en fungeren als klankbord. 

 

Algemene eisen lid RvT 

 Bestuurlijke kennis en ervaring in de onderwijssector, overheid of 

maatschappelijke onderneming. 

 Academisch werk- en denkniveau: brede maatschappelijke belangstelling. 

 Onafhankelijk (zakelijk) belang, vrij van last en ruggenspraak. 

 Beschikkend over een analytische blik waarmee complexe problemen kunnen 

worden doorgrond. 

 Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen. 

 Beschikken over een breed netwerk in de regio Zwolle. 

 Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste 

stakeholders. 

 Standvastig maar bereid tot concessies en consensus. 

 Als teamlid kunnen functioneren binnen de RvT. 
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Specifieke wensen 

Gezien de expertise van de overige leden van de RvT is het wenselijk dat het nieuwe 

lid kennis heeft van: 

 Organisatie- en cultuurvraagstukken.  

 Onderwijs en onderwijskwaliteit. 

 Leiderschapsontwikkeling. 

 Juridisch zaken bij voorkeur op gebied van onderwijs. 

 

Inlichtingen 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de secretaresse van de RvT, Jenny 

Bovenhuis, telefoon 038 – 355 65 70, die u in contact brengt met de voorzitter. 

Voor algemene informatie verwijzen wij u naar de website van Vivente, 

www.vivente.nu.  

 

Solliciteren 

Kandidaten kunnen hun interesse vóór 24 februari 2019 kenbaar maken door het 

insturen van een CV ter attentie van jenny.bovenhuis@vivente.nu 
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