
 
 

 

 

 

                                                                                                   
 
Bij de Stichting Brigantijn draait het om kwaliteit, eigenaarschap, talent, innovatie, lef, 
samen en geluk. Onze scholen bieden kwalitatief goed en talentgericht onderwijs waarbij 
we onze kinderen leren en stimuleren om creatief en kritisch te denken. Een belangrijk doel 
is dat kinderen zich blijven ontwikkelen, groeien en ontplooien. Het ontwikkelen van 
(zelf)reflecterend vermogen is hierbij van essentieel belang. Meer informatie over Stichting 
Brigantijn vind je op www.stichtingbrigantijn.nl  
 
 
                Wil jij hieraan bijdragen als Lid Raad van Toezicht? Lees dan verder! 

================================================================
============= 
 
De Raad van Toezicht van Stichting Brigantijn zoekt per juni 2023: 

 
 

Twee nieuwe leden Raad van Toezicht   
Voor de terreinen Onderwijskwaliteit en Financiën/Bedrijfsvoering 

 
 

Over de Raad van Toezicht 
De leden van de Raad van Toezicht van Stichting Brigantijn verrichten hun 
werkzaamheden omdat ze het onderwijs een warm hart toe dragen. Zij zijn van 
waarde voor het onderwijs en voor de Stichting Brigantijn. We zijn een betrokken 
team en een op ontwikkeling gerichte organisatie met grote maatschappelijke waarde 
in de gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente.  
 
De Raad komt 6 keer per jaar bij elkaar in reguliere vergaderingen. Daarnaast zijn er 
extra bijeenkomsten vanuit ieders rol en hebben we een pro-actief beleid om zowel 
binnen als buiten de organisatie feeling te houden bij wat er maatschappelijk speelt 
en leeft binnen de organisatie. We bieden een jaarlijkse vergoeding en mogelijkheid 
tot scholing. De leden van de Raad van Toezicht van Stichting Brigantijn verrichten 
hun werkzaamheden omdat ze het onderwijs een warm hart toe dragen. Zij zijn van 
waarde voor het onderwijs en voor de Stichting Brigantijn. 

 
Lid Onderwijskwaliteit (tevens lid van de onderwijscommissie):  
Wil jij: 

• Je kennis, ervaring en visie op het gebied van onderwijskwaliteit en pedagogiek 
inzetten voor beter (primair) onderwijs voor onze 4000 kinderen; 

• Hierover sparren met de bestuurder en kritisch meekijken met het beleid van 
Stichting Brigantijn; 

• Je met de andere RvT-leden (verder) verdiepen in de maatschappelijke 
ontwikkelingen in het onderwijs; 

• Een onafhankelijke positief-kritische grondhouding ten opzichte van de bestuurder 
innemen, met een juist evenwicht tussen bestuurlijke afstand en betrokkenheid; 

• In gesprek gaan met de medewerkers van Stichting Brigantijn om te horen wat er 
leeft 
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• Samenwerken in teamverband vanuit een open en een proactieve opstelling en ben 
je gewend compromissen te sluiten; 

• Reflecteren op je eigen bijdrage en die van ons team om samen met de andere RvT-
leden ons continu verder te ontwikkelen en te professionaliseren;  

• Je regionale binding en netwerk inzetten of gaan opbouwen? 
 

dan maken we graag kennis met jou. Solliciteer direct!  
 
Lid Financiën en Bedrijfsvoering (tevens lid van de auditcommissie) 
Heb jij:  

• Affiniteit met financiën en bedrijfsvoering en relevante ervaring op strategisch niveau 
binnen een vergelijkbare of grotere organisatie als Stichting Brigantijn; 

• Aantoonbare actuele kennis van en ervaring met investeringen en 
beleidsvraagstukken op het gebied van huisvesting en vastgoed alsmede met 
risicomanagement op strategisch niveau; 

• Adequaat zicht op de doorwerking van strategisch beleid en de (financiële) gevolgen 
van externe ontwikkelingen op bedrijfsvoering en de daarbij behorende 
verantwoording en informatiestromen; 

• Een onafhankelijke positief-kritische grondhouding ten opzichte van de bestuurder, 
met daarbij oog voor een juist evenwicht tussen bestuurlijke afstand en 
betrokkenheid; 

• Een open en een proactieve opstelling, gericht op samenwerking en ben je gewend 
compromissen te sluiten; 

• Een relevant netwerk (bv organisatie toezichthouders; organisatie bestuurders; 
organisatie voor ouders, overheid; adviesbureau etc.). 
 

Dan zoeken we jou. Solliciteer direct!  
 
De sollicitatieprocedure: 

- Onze vacature maken we bekend via filmpjes op LinkedIn.  
Ben jij het nieuwe lid dat we zoeken, solliciteer dan. 

- Stuur je creatieve sollicitatie voor 17 april 2023 naar; 
n.vanderbliek@stichtingbrigantijn.nl 

- Wil je eerst meer weten, neem dan contact op met de voorzitter van de Raad van 
Toezicht van Stichting Brigantijn, dhr. Frank Rekers f.rekers@stichtingbrigantijn.nl  
06-51191771 of bij een van de andere Raad van Toezicht-leden van wie je het filmpje 
hebt gezien. 

- De persoonlijke kennismakingsgesprekken vinden plaats in de laatste week van april 
en 1e week van mei. 

- We hebben ons teamprofiel opgesteld met behulp van de ME+U drijfverentest en zo  
inzicht gekregen in onze acht drijfveren, uitdagingen, de RvT-cultuur en waar we 
energie uit halen. Onderdeel van de werving is deze ME+U drijfverentest. 
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