Berséba
Binnen Berséba werken reformatorische scholen samen om elke leerling het onderwijs te geven
dat het beste bij hem of haar past. Daarbij wordt gekeken naar wat een leerling kán, zo nodig met
meer ondersteuning. Elk kind zijn talent, elk kind zijn onderwijs is het motto van Berséba.
Berséba zoekt twee nieuwe

Toezichthouders
juridisch en financieel profiel

Rol Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op bestuur en besturing van de vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs,
het landelijk samenwerkingsverband van reformatorische scholen voor primair (en speciaal) onderwijs. De leden van
de raad fungeren als toezichthouder, sparring partner en werkgever van de Raad van Bestuur van Berséba.
Wij zoeken mensen die:
• een innerlijke verbondenheid met het reformatorisch onderwijs hebben en de grondslag en doelstelling van de
vereniging van harte onderschrijven.
• belijdend lid zijn van één van de reformatorische kerken.
• handelen vanuit onze kernwaarden ‘samen – gedreven – barmhartig’.
• affiniteit hebben met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
• een brede maatschappelijke en onderwijsinhoudelijke belangstelling hebben.
• kunnen denken op strategisch en beleidsmatig niveau.
• onafhankelijkheid kunnen combineren met collegialiteit.
• ervaring hebben met toezichthoudende of bestuurlijke functies.
• een voor Berséba relevant netwerk hebben.
Wij zoeken meer specifiek:
• een lid met financieel-economische deskundigheid en ervaring (die ook lid van de auditcommissie zal worden).
• een lid met juridische deskundigheid en ervaring.
Wij bieden
• een boeiende rol als toezichthouder in een dynamische netwerkorganisatie.
• een team met betrokken collega-toezichthouders.
• een passende vergoeding.
Functieprofiel
Het uitgebreide profiel van de Raad van Toezicht kunt u downloaden
van de website https://www.berseba.nl/organisatie/raad-van-toezicht/.

Meer informatie kunt u opvragen bij de heer T.A. (Teunis) Stoop, voorzitter van de Raad van Toezicht (06-10338027).
Wij ontvangen uw sollicitatie, voorzien van een CV, graag uiterlijk 26 maart 2022 DV per mail via info@berseba.nl.
De procedure is erop gericht twee kandidaten voor benoeming voor te dragen aan de ALV van Berséba op 20 juni 2022.

