
 
De Oorsprong 
SPCO De Oorsprong is een stichting voor protestants christelijk onderwijs van zeven scholen met 
samen 1750 leerlingen, in Doorn, Driebergen en Wijk bij Duurstede. Alle scholen hebben hun eigen 
onderwijsprogramma en organisatie, en werken vanuit een gezamenlijke christelijke 
levensovertuiging en doelstelling. Bovendien doen de directies en leerkrachten veel dingen samen, 
met name het interne scholingsprogramma. Zo profiteren alle scholen van gedeelde kennis en 
ervaring. Kijk ook op: www.de-oorsprong.nl 
 
De organisatie 
De Oorsprong werkt met een éénlaags bestuursmodel (one-tier board) dat bestaat uit een 
toezichthoudend bestuur en één (uitvoerend) bestuurder. De (bezoldigd) uitvoerend bestuurder is in 
dienst van de stichting. Uitvoerend bestuur en toezichthoudend bestuur zijn samen 
eindverantwoordelijk voor het beleid van de organisatie. Het toezichthoudend bestuur houdt 
toezicht aan de hand van het toezichtkader, dat is opgenomen in het governance handboek van de 
stichting. Op het bestuurskantoor zijn naast de (uitvoerend) bestuurder meerdere specialisten 
werkzaam, onder meer op het gebied van secretariaat, personeel & organisatie, financiën en 
onderwijskwaliteit. Het bestuurskantoor is gevestigd in CBS De Wijngaard in Doorn. 
 
De rollen van de toezichthouder 
Een toezichthouder bij De Oorsprong heeft de volgende rollen: 

 toezichthouder: het beoordelen van de wijze waarop door het uitvoerend bestuur de 
strategische doelen worden gerealiseerd, het zorgdragen voor een goed kunnen 
functioneren van het uitvoerend bestuur en het beoordelen van de wijze waarop het 
uitvoerend bestuur de organisatie aanstuurt.  

 werkgever: het vormgeven van de werkgeversfunctie van het uitvoerend bestuur en het 
zorgdragen voor goed werkgeverschap.  

 klankbord: het gevraagd en ongevraagd fungeren als klankbord voor het uitvoerend 
bestuur.  

 beslisser: het nemen van besluiten m.b.t. de statutair toegewezen verantwoordelijkheden.  
 netwerker: het vertegenwoordigen van De Oorsprong bij belanghebbenden. 

 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken toezichthouders met hart voor christelijk onderwijs die op een zakelijke manier toezicht 
kunnen houden en een duidelijke visie hebben op toezicht houden. Die rolvast zijn in de omgang met 
de uitvoerend bestuurder en de bestuurder uitdagen het beste in zichzelf en de organisatie naar 
boven te halen. Daarnaast zijn onze wensen: 

 betrokken lid van een protestants christelijke gemeente; 
 ervaring als toezichthouder of bestuurder is een pré; 
 kennis en ervaring op in ieder geval één van de volgende deelgebieden: onderwijs/kwaliteit, 

financiën, identiteit, huisvesting, werkgeverschap. 
 netwerker; open dialoog met belanghebbenden zoals ouders/verzorgers, politieke partijen 

en samenwerkingspartners in de lokale gemeenschap. 
 
 

 

http://www.de-oorsprong.nl/


 
Overige informatie 
De leden van het toezichthoudend bestuur ontvangen een vergoeding op basis van de richtlijnen van 
de VTOI (Vereniging Toezichthouders Onderwijs Instellingen). Tijdsbelasting: er zijn 6 reguliere 
vergaderingen per jaar, een jaarlijkse themabijeenkomst en schoolbezoeken.  
 
Reageren & procedure 
Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met Debora Strijbos (voorzitter bestuur) op  
T: 06-5369 3720. 
 
Bent u geïnteresseerd? Dan ontvangen we graag uw cv en een korte motivatie op het volgende 
mailadres: secretariaat@de-oorsprong.nl vóór 8 december 2019.  
Gesprekken zullen plaatsvinden in week 50/51.  
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