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Profiel lid College van Bestuur  
 
LID COLLEGE VAN BESTUUR 
 
 
Context 
De Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag (SORG) draagt zorg voor het Van 
Lodenstein College en het Hoornbeeck College. Het College van Bestuur (CvB) van de SORG 
is het bevoegd gezag voor beide scholen. Binnen de stichting functioneren beide scholen als 
zelfstandige instellingen met ieder een eigen schoolleiding. Het CvB legt verantwoording af 
aan de Raad van Toezicht. Het CvB bestaat uit twee personen met ieder een aantal eigen 
portefeuilles. Het CvB geeft leiding aan de directeuren van beide scholen. Het Van Lodenstein 
College biedt op vijf locaties (Amersfoort, Barneveld, Ede, Hoevelaken en Kesteren) 
voortgezet onderwijs voor praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. En het Hoornbeeck College 
biedt op zes locaties (Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Gouda, Kampen en Rotterdam) 
opleidingen aan in vijf sectoren in het middelbaar beroepsonderwijs, te weten dienstverlening, 
gezondheidszorg, welzijn, economie en technologie. 
 
Goed bestuur 
Mede gelet op de ontwikkelingen op het gebied van goed bestuur staat in het onderwijs de 
kwaliteit van besturing en organisatie sterk in de belangstelling. Goed bestuur betekent 
concreet dat onze school haar interne kant goed op orde heeft (denk aan de kwaliteit van het 
onderwijs, het personeelsbeleid en de bedrijfsvoering). Goed bestuur betekent ook met de 
achterban een betekenisvolle dialoog voeren over de maatschappelijke opdracht van de 
school en de geleverde kwaliteit. De diverse processen moeten op een goede manier bewaakt 
en gevolgd worden. Voor de nieuwe bestuurder ligt hier een mooie ontwikkelopdracht om 
samen met de schoolleiding handen en voeten aan te geven. De directieleden rapporteren aan 
het CvB over de voortgang van de in het team- of schoolplan of in andere documenten 
neergelegde afspraken. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur en 
de realisatie van doelstellingen van de school. Vanuit de brede maatschappelijke opdracht 
wordt vanuit verschillende perspectieven toezicht uitgeoefend op de scholen.  
 
Taken en verantwoordelijkheden College van Bestuur  
Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de identiteitsgebonden 
en maatschappelijke doelstellingen op beide scholen. Het College van Bestuur neemt 
beslissingen over het strategisch beleid op stichtings- en schoolniveau, profileert, positioneert 
en vertegenwoordigt de scholen, zit diverse overlegorganen binnen de scholen voor en 
onderhoudt de relatie met de Raad van Toezicht en de Identiteitsraad. De Identiteitsraad is als 
vertegenwoordiging van de achterban betrokken bij het beleid. Het CvB stuurt rechtstreeks de 
directeuren op beide scholen aan die vervolgens de verschillende locatiemanagers aansturen.  
 
De werkzaamheden van het College van Bestuur richten zich met name op: 
 
Eindverantwoordelijkheid voor beide scholen 
1. Laten opstellen, ontwikkelen en implementeren van het personeels- en organisatiebeleid; 
2. Initiëren, ontwikkelen, stimuleren en vaststellen van (vernieuwing van) het onderwijsbeleid;  
3. Initiëren, ontwikkelen, stimuleren en vaststellen van vernieuwing binnen de toegewezen 

portefeuilles binnen het senior management;  
4. Vaststellen van richtinggevende (meerjaren)beleidsplannen voor beide scholen;  
5. Ontwikkelen en Implementeren van de systematiek van de kwaliteitszorg en het toezien 

op de uitvoering daarvan; 
6. Periodieke verantwoordingsrapportages t.b.v. interne en externe stakeholders;  
7. Onderhouden van uitstekende relaties met de medezeggenschapsorganen; 
8. Het onderhouden en doorontwikkelen van het identiteitsbeleid.  
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Extern boegbeeld van de Scholen  
1. Vertegenwoordigen van de onderwijsinstelling naar buiten, op politiek en bestuurlijk terrein 

en naar in- en uitstroominstellingen;  
2. Het onderhouden van relaties met publieke organen binnen het onderwijslandschap 

waaronder de VO-Raad, de MBO-Raad, de Inspectie van het Onderwijs en diverse lerende 
netwerken; 

3. Het onderhouden van relaties met het bedrijfsleven;  
4. Het opbouwen en onderhouden van voor de scholen relevante contacten en netwerken;  
5. Het laten uitvoeren van PR-, voorlichtings- en marketingbeleid. 
 
Functie-eisen lid CvB 

 Ruime ervaring in lesgeven en/of affiniteit met leerlingen en/of studenten (ervaring binnen 
het vo is een pre); 

 Hart voor jongeren; 

 Onvoorwaardelijk onderschrijven van de grondslag en hartelijke verbondenheid met de 
identiteit van de scholen; 

 Brede kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen; 

 Ruime bestuurlijke- en netwerkervaring; 

 Academisch werk- en denkniveau; 

 Communicatief vaardig in woord en geschrift. 
 
De onderwijsbestuurder is 

 Visionair 

 Verbinder 

 Dienend leider  

 Stressbestendig 

 Onderwijsvaardig en onderwijskundig  

 Ondernemend 

 Omgevingsbewust 

 
Aanstelling en bezoldiging  
Het lid van het College van Bestuur wordt benoemd in een functiecontract van 4 jaar binnen 
een dienstverband voor onbepaalde tijd. Bezoldiging vindt plaats conform de CAO Bestuurders 
vo.  
 
Meer informatie kunt u opvragen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer H.T. 
Groenendijk, 010-4510786 of 06-22460541 of bij de voorzitter van het College van Bestuur, 
de heer W.J. de Potter (085) 4838153. 
 

Bijlage: 

1. Functiebeschrijving 
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Functiebeschrijving lid College van Bestuur  
 
Resultaatgebieden  
Draagt mede met de voorzitter van het College van Bestuur zorg voor de vaststelling en 
uitvoering van het strategisch beleid van beide scholen door: 
 het (laten) ontwikkelen en vaststellen van het strategisch meerjarenplan voor iedere 

school, waaronder het bepalen van kaders en hoofdlijnen voor onderwijskundige keuzes, 
en houdt in dat kader rekening met sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen en met 
onderwijskundige, maatschappelijke, bestuurlijke en demografische ontwikkelingen; 

 het in beeld brengen en analyseren van (strategische) kansen en risico’s en het bepalen 
van effectieve reacties op de onderkende kansen en risico’s; 

 het initiëren en aansturen van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en 
activiteiten in het kader van de afstemming van het onderwijsaanbod op maatschappelijke 
ontwikkelingen met regionale c.q. nationale reikwijdte. 

 
Draagt, met inachtneming van de overeengekomen portefeuilleverdeling, zorg voor: 
a) het integraal bestuur van de scholen van de stichting door onder meer: 

 het initiëren en bewaken van kwaliteitszorg;  
 het initiëren en bewaken van de ontwikkeling van een passend aanbod van onderwijs 

en zorg; 
 aansturing van de directeuren die belast zijn met de dagelijkse leiding van de scholen;  
 aansturing van de staffunctionarissen. 

b) het onderwijsbeleid van de scholen door onder meer: 
 het ontwikkelen en vaststellen van onderwijsbeleid gefundeerd op de grondslag en 

ingebed in de strategische doelen; 
 er voor te zorgen dat de identiteit werkt als een zuurdesem in het onderwijsleerproces 

en het schoolklimaat en door de personeelsleden als voorbeeldfiguren wordt 
uitgedragen; 

 er op toe te zien dat leerlingen/studenten op de scholen door middel van toerusting 
en vorming richting krijgen met betrekking tot de wezenlijke vragen van het leven, de 
uitoefening van de beroepspraktijk en het staan in de samenleving; 

 er op toe te zien dat het onderwijs leerlingen/studenten in staat stelt hun door God 
gegeven talenten zoveel mogelijk te ontwikkelen en in toenemende mate 
verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. 

c) het leerlingen-/studenten(zorg)beleid binnen de scholen door onder meer: 
 het (laten) ontwikkelen van beleid waarbij leerlingen/studenten met specifieke 

zorgvragen begeleiding krijgen die gericht is op het zo efficiënt mogelijk doorlopen 
van de schoolloopbaan; 

 het laten opstellen van de richtlijnen zodat leerlingen/studenten op een efficiënte, 
adequate wijze zorg krijgen; 

 het opstellen en bewaken van een financieel kader voor leerlingen-/ studentenzorg; 
 het in het kader van passend onderwijs waar mogelijk samenwerken met andere 

instanties om daarmee te zorgen voor een optimaal zorgaanbod. 
d) het kwaliteitszorgbeleid van de scholen door onder meer: 

 het (laten) interpreteren van wet- en regelgeving en dit (laten) implementeren in de 
beide scholen; 

 het (laten) opstellen c.q. in stand (laten) houden van een efficiënte 
kwaliteitszorgorganisatie; 

 het uit laten voeren van externe audits, interne audits en zelfevaluaties om daarbij 
risico’s en verbeterpunten te onderkennen. 

e) profilering, positionering en vertegenwoordiging van de scholen/stichting op basis van 
portefeuilleverdeling door onder meer: 
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 het vertegenwoordigen van de scholen op politiek en bestuurlijk terrein, naar de 
onderwijsinspectie, naar in- en uitstroominstellingen en naar lokale en/of regionale en 
identiteitsverwante instellingen waarmee de scholen samenwerken of beogen samen 
te werken; 

 het zoeken van samenwerking en aangaan van overeenkomsten en andere 
samenwerkingsrelaties namens de scholen; 

 het opbouwen en onderhouden van overige voor de scholen relevante contacten en 
netwerken, waaronder begrepen beleidsvoering ten aanzien van communicatie en 
public relations; 

 het participeren in lokale, regionale en landelijke netwerken; 
 het zorg dragen voor een adequate interne en externe verantwoording over het 

gevoerde beleid aan de ‘stakeholders’ en aan relevante organisaties en partners. 
f) een doelmatige bedrijfsvoering van de scholen door onder meer: 

 Het (laten) opstellen en bewaken van een beleid dat leidt tot een goede beheersing 
en verantwoording van de financiële middelen; 

 De verdeling en besteding van middelen baseren op de visie en doelen; 

 Het geven van gerichte aandacht voor doelmatigheid bij onderwijsverbetering en 
innovatie; 

 Het vergelijken van kosten en resultaten van verschillende aanpakken; 

 Het stimuleren van het ontwikkelen van instrumenten die inzicht geven in kosten en 
resultaten; 

 het leveren van een bijdrage in het versterken van doelmatigheidsbesef binnen de 
scholen.  

g)  het personeelsbeleid binnen de scholen door onder meer: 
- inspanningen te leveren zodat het personeel binnen de scholen van harte verbonden 

is en blijft aan de grondslag van de school 
- zorgdragen voor de kwaliteit van het personeel door onderhoud en waar mogelijk 

uitbreiding van de bekwaamheid 
- toezien op de kwaliteit van de werkomgeving en het realiseren van een professionele 

cultuur 
- het opbouwen van een cultuur waarin medewerkers kunnen en mogen leren 

 
Neemt deel aan diverse overlegorganen binnen de stichting door: 
 het leveren van inbreng in en voorbereiden van de vergaderingen van het College van 

Bestuur, de Raad van Toezicht, de Identiteitsraad en alle andere vergaderingen die met 
het oog op de functie van belang zijn; 

 het bijstaan van de voorzitter van het College van Bestuur in en buiten vergaderingen. 
 

Vervangt de voorzitter van het College van Bestuur (portefeuilleverantwoordelijkheid) bij diens 
afwezigheid. 
 
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 
Het lid van het College van Bestuur beslist bij/over: 
 het ontwikkelen van organisatiebrede strategische doelen;  
 het vertalen van het strategische bestuursbeleid naar algemene beleidsuitgangspunten en 

kaders voor de scholen; 
 het leiding geven aan de directeuren van de scholen en de staffunctionarissen van de 

Centrale Diensten. 
 
Kader: 
 statuten van de SORG; 
 wet- en regelgeving; 
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 Governance richtlijnen; 
 in algemene termen door de Raad van Toezicht geformuleerde strategische beleidslijnen. 
 
Verantwoording: 
Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dit houdt het 
volgende in: 
 het College van Bestuur draagt zorg voor een actueel strategisch beleid met heldere 

doelen die gelden als leidraad voor scholen van de stichting; 
 in het strategisch beleid maakt het College van Bestuur onder meer duidelijk hoe 

strategisch beleid op organisatieniveau zijn vertaling vindt naar kwalitatief goed onderwijs 
en goede leerresultaten van leerlingen/studenten; 

 het College van Bestuur en de Raad van Toezicht evalueren regelmatig de realisatie van 
het strategisch beleid en de geformuleerde doelen binnen een vaste cyclus voor planning 
& control; 

 het College van Bestuur onderzoekt periodiek en op gestructureerde wijze welke 
(onzekere) factoren het realiseren van zijn strategisch beleid en doelen in de weg kunnen 
staan (risicobeleid); 

 het College van Bestuur handelt en besluit rechtmatig, in overeenstemming met de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, en draagt zorg voor een integere 
bedrijfsvoering; 

 het College van Bestuur rapporteert over portefeuilleverantwoordelijkheden. 
 
Kennis en vaardigheden 
 brede kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot onderwijs en 

politiek-bestuurlijke processen; 
 brede kennis van algemene ontwikkelingen binnen het onderwijs en gerelateerde 

sectoren; 
 vaardigheid in het besturen van een organisatie; 
 vaardigheid in het implementeren van organisatieverandering en -vernieuwing; 
 vaardigheid in het leidinggeven aan professionals; 
 vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van 

draagvlak voor nieuwe ideeën en concepten; 
 vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van standpunten en nieuwe 

ideeën; 
 kennis van en inzicht in de te behartigen portefeuilles. 

 
Contacten 
 met de voorzitter van het College van Bestuur om zodoende een collegiaal bestuur te 

vormen; 
 met de voorzitter van het College van Bestuur over beleidsontwikkeling en 

standpuntbepaling om af te stemmen en te beslissen; 
 met de schoolleiding en de medezeggenschapsorganen over veranderingen in de 

organisatie en nieuw beleid en om daarvoor draagvlak te verwerven; 
 met (leden van) de Raad van Toezicht over het strategische beleid van de scholen en om 

hen te informeren over relevante ontwikkelingen; 
 met staffunctionarissen over beleidsvoorbereiding en de aansturing en inrichting van 

interne bedrijfsprocessen; 
 met (vertegenwoordigingen van) kerkenraden om waar nodig draagvlak te zoeken over 

zaken die de identiteit van de school aangaan 
 met andere onderwijsorganisaties, onderwijsgerichte instellingen en andere relevante 

organisaties over beleidsontwikkeling en samenwerking en om het beleid en de belangen 
van de organisatie uit te dragen, te verdedigen en te behartigen; 

 met derden zoals Inspectie en Ministerie, VO-raad en MBO Raad om informatie te 
verstrekken, afstemming te realiseren en/of de belangen van de stichting te verdedigen 
en/of om bestuurders richtinggevend te beïnvloeden op lokaal, regionaal of landelijk 
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niveau (mede afhankelijk van de te behartigen portefeuilles). 
 

Competenties 
Visie 
Het lid CvB heeft een heldere visie op de toekomst van het onderwijs. Vanuit een integraal 
beeld van de instelling en haar relevante omgeving richt het CvB-lid zich op (middel)lange 
termijnissues en de continuïteit van de organisatie, met behoud van gevoel voor de dagelijkse 
gang van zaken. Hij borgt de identiteit (als een zuurdesem), geeft leiding aan onderwijskundige 
vernieuwing en legt verantwoording af over het ter zake gevoerde beleid.  

 
Bestuurlijk en strategisch vermogen 
Het lid CvB kan een visie vertalen in organisatiestrategie en lange termijn doelen, bewaakt de 
ontwikkelingen en toepassing van de visie en het gedachtegoed binnen de SORG en 
ontwikkelt nieuwe concepten voor complexe zaken. Hij draagt de visie uit in woorden en daden. 

 
Leidinggeven aan veranderingen 
Het lid CvB onderkent situaties waarin een verandering binnen de organisatie/een 
organisatieonderdeel wenselijk of noodzakelijk is en is in staat richting en sturing te geven aan 
veranderingen. 
 
Bevlogen en dienend leiderschap 
Het lid CvB geeft op enthousiasmerende wijze duidelijk richting aan, motiveert en stimuleert 
tot samenwerking vanuit een Bijbelse houding. Hij stuurt slagvaardig op het bereiken van de 
beoogde resultaten en creëert daarvoor draagvlak in de organisatie. Hij heeft 
inlevingsvermogen, een goed ontwikkelde sociale antenne en een oog voor het welbevinden 
van directieleden. 
 
Omgevingssensitiviteit en extern bewustzijn 
Het lid CvB is op de hoogte van voor de organisatie actuele kwesties, is zich bewust van 
sociale, economische en politieke veranderingen die van invloed kunnen zijn op de 
organisatie, speelt in op deze ontwikkelingen, zet doelgericht netwerken op, weet bestuurlijk 
draagvlak te creëren en de meerwaarde van de instellingen in de maatschappij te positioneren. 
 
Overtuigingskracht en beïnvloeding 
Het lid CvB overtuigt anderen in strategische zaken, onderkent de belangrijkste struikelblokken 
en is in staat de organisatiebelangen overtuigend naar voren brengen. Hij kan situaties 
beïnvloeden om instemming te krijgen of om een wederzijds acceptabel resultaat te bereiken. 
 


