Lid Raad van Toezicht SAAM*
met bedrijfskundig/economisch profiel
Augustus 2020
SAAM* wordt gevormd door 27 scholen, 6.500 kinderen en
zo’n 650 collega’s. Deze scholen en kindcentra bieden
meerdere onderwijs/opvangconcepten in 6 gemeenten in
Noordoost Brabant.
Een groot aantal uitgangspunten is voor SAAM*
vanzelfsprekend:
Iedereen is welkom op de scholen ongeacht achtergrond
of geloof.
Zoveel mogelijk middelen naar onderwijs.
Ieder kind verdient goede begeleiding en zolang mogelijk
thuisnabij onderwijs.
Een school is verankerd in de wijk of het dorp. De
omgeving van de school heeft invloed op de keuzes die
gemaakt worden.
Elke school heeft de ruimte om invulling te geven aan een
eigen schoolconcept of profilering. Deze diversiteit in
aanbod en keuzevrijheid voor ouders vinden wij
belangrijk.
We werken samen met de partners in onderwijs, opvang
en jeugdzorg.
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit 5 personen die als
toezichthouder optreden. Zij zijn gevraagd en ongevraagd
adviseur van het College van Bestuur (CvB) en klankborden
over diverse zaken. Vanuit haar toezichthoudende en

adviserende verantwoordelijkheid is de RvT onafhankelijk,
kritisch en van toegevoegde waarde. De leden van de RvT
hebben een relevant netwerk en bestuurlijke ervaring.

Wij zijn op zoek naar een lid Raad van Toezicht die…
Ervaring heeft als bestuurder
Kennis heeft van bedrijfsvoering, financiën, governance en
bestuurlijke processen
Procesmatig sterk is
De mens achter de bestuurder ziet
Affiniteit heeft met de maatschappelijke opdracht van
SAAM
De strategische visie en sturingsfilosofie van SAAM*
ondersteunt
Evenwicht kan vinden in betrokkenheid en bestuurlijke
afstand
Klankbord is voor het College van Bestuur
Het vermogen heeft om beleid van de stichting en het
functioneren van het College van Bestuur te toetsen
Kan adviseren vanuit eigen toegevoegde waarde en in
teamverband samen met de andere leden van de RvT
In staat is tot onafhankelijke opstelling en integere
afwegingen
Beschikt over een sterk communicatief vermogen,
helikopterview, analytisch vermogen, besluitvaardigheid,
resultaatgerichtheid, en vergadervaardigheid

Past het bovenstaande bij jou?
Lees dan het uitgebreide profiel en mail vòòr 7 april een
korte motivatie en CV naar algemeen@saamscholen.nl .
Voor vragen over de vacature kun je terecht bij Paul
Slegers, voorzitter Raad van Toezicht en bereikbaar op
paulslegers@saamscholen.nl De gesprekken vinden
plaats op 7 mei (avond) en mogelijk wordt nog een
tweede gesprek gepland.

