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v20220421 Promes zoekt een lid raad van toezicht 

Stichting Promes 
Sector: PO en VO (bo, sbo, so, vso) 
Sluitingsdatum: 31 mei 2022 

Wie zoeken wij? 
Per 15 augustus 2022 ontstaat één vacature voor een lid van de raad van toezicht van Promes in Meppel en 
Staphorst. Op deze datum neemt één lid afscheid volgens het rooster van aftreden. Om deze reden zoeken wij 
een: 

lid raad van toezicht 
met kennisdomein juridisch / financieel uit de regio Meppel en Staphorst 

Wat vinden wij belangrijk? 
Wij zoeken een nieuw lid voor onze raad van toezicht die gedreven invulling geven aan professioneel 
toezichthouderschap. Wij vinden het belangrijk dat u een toezichthouder bent met strategisch inzicht en een 
goed ontwikkeld analytisch vermogen. U bent in staat op een prettige, heldere en directe wijze te 
communiceren. U geeft en vraagt feedback om binnen de raad van toezicht met elkaar als collegiaal team en in 
samenspraak met de bestuurder te zorgen voor kwaliteit. 

Van leden van de raad van toezicht verwachten wij een academisch werk- en denkniveau en een brede 
maatschappelijke ervaring en betrokkenheid. Ook onderschrijven de leden de grondslag en het doel van de 
Promes, vanuit een hedendaagse blik op identiteitsontwikkeling. 

Om te komen tot een team met een evenwichtige samenstelling hechten wij aan een goede spreiding van 
specifieke deskundigheid en ervaring over de verschillende leden van de raad van toezicht. 

Voor ons nieuwe lid met financieel / juridische deskundigheid vragen wij kennis en ervaring op het 
deskundigheidsgebied financiën en juridische aspecten van organisaties. U bent bekend met 
onderwijsfinanciering of in staat u zich dit op korte termijn eigen te maken en kunt uw kijk op juridisch 
aspecten inzetten. 

U kunt vanuit deze expertise onze bestuurder en onze raad adviseren over lange termijn beleid waarin 
verwachte en gewenste ontwikkelingen in onderwijs en organisatie een plaats hebben. 

Zie voor nadere beschrijvingen van een lid van de raad van toezicht de profielschets op de website van onze 
stichting. 
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Wie zijn wij? 
Promes is een onderwijsstichting die scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en 
speciaal voortgezet onderwijs (4 t/m 20 jaar) bestuurt en verbindt in de gemeenten Meppel en Staphorst. Dit 
zijn waarden gedreven openbare scholen waar verhalen samenkomen. Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit 
vrijheid, ontmoeten we de ander.  

Missie 
Promes biedt een boeiende en toekomstgerichte omgeving waar kinderen zich kansrijk ontwikkelen en hun 
eigen plek in de samenleving vinden. Wij leren kinderen zorg te dragen voor zichzelf, de ander en de wereld om 
ons heen.    

Visie 
Wij bieden een leer- en leefomgeving die actief meebeweegt met de ontwikkelingen om ons heen. Wij zijn een 
betrouwbare partner in de opvoeding en werken samen met anderen aan kansrijke toekomstgerichte 
omgevingen voor kinderen van 0-20 jaar. De onderwijsbehoeften van kinderen geven richting 
aan onze keuzes. Op school volgen de kinderen de leerroute die bij hen past. Groepsgewijs 
en gepersonaliseerd samen leren. Oog voor elkaars overtuigingen geeft een brede kijk op de wereld. 
Het vergroot respect voor anderen en leert ieder een eigen plek te vinden. Bij Promes hoort iedereen erbij. De 
doorgaande ontwikkeling van kinderen krijgt speciale aandacht door grenzeloos onderwijs (0-20 jaar). Bijzonder 
zichtbaar in onze kindcentra en verbinding met het vervolgonderwijs.  

Elke school een eigen missie 
Onze scholen zijn vrij om hun eigen prioriteiten, missie en specifieke doelen te stellen die passen bij de missie en 
visie van Promes. Daarbij gebruiken de scholen de kaders en richtingen die wij samen afspreken. De missie van 
onze scholen en de leefsituatie van onze leerlingen zijn in grote mate medebepalend. 

Praktische informatie en procedure 
Het betreft een toezichthoudende rol, die uitgaat van een jaarlijkse vergoeding van € 4.380,-- (2021) voor leden 
van de raad van toezicht. Per jaar vinden circa 6 à 8 formele vergaderingen plaats en diverse relevante 
bijeenkomsten en werkbezoeken. Het is realistisch om uit te gaan van een tijdsinvestering tussen de 80 en 120 
uur per jaar. Ingangsdatum van de functie is 15 augustus 2022. 

Wellicht ten overvloede wordt u gewezen op het feit dat personen die in dienst zijn van de stichting of hun 
directe verwanten niet in aanmerking komen voor de functies, evenals personen die zitting hebben in een 
medezeggenschapsraad, noch personen die betaalde diensten verrichten voor de stichting. De gemeenteraden 
van Meppel en Staphorst benoemt het lid op voordracht van de raad van toezicht, na de procedure zoals 
opgenomen in de statuten en volgens de vastgestelde werving en selectie. In de benoemingsadviescommissie 
(BAC) zitten leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en leden van de raad van toezicht. 
Voorzitter van het college van bestuur is als adviserend lid toegevoegd. 

Als deze vacature u aanspreekt en u zich in dit profiel herkent, horen wij graag van u. We gaan ervan uit dat u als 
kandidaat over de competenties beschikt die voor deze functie met dit profiel passend zijn. 

Stuur dan uw brief en curriculum vitae uiterlijk 31 mei 2022 naar vacatures@stichtingpromes.nl. Voor vragen 
kunt u terecht bij Koen Oosterbaan (06 29378051), voorzitter van de benoemingsadviescommissie (BAC) en lid 
van de  raad van toezicht. 

Belangrijke data: 
- 31 mei 2022 sluiting van de inzending van brieven en CV door kandidaten
- 1 juni 2022 bespreking brieven en CV’s door de BAC
- 8 juni 2022 (18.00-22.00u) ronde gesprekken met kandidaten
- 14 juni 2022 voordracht en besluit raad van toezicht

Daarna volgt benoeming in gemeenteraad van Meppel en benoeming in gemeenteraad van Staphorst 




