
Vacatures Raad van Toezicht  

Oecumenisch Jenaplan Kindcentrum de Hoeve (De Hoeve) is een zelfstandige basisschool 
in Hoevelaken, een florerende en gezonde éénpitter. Het recent gerenoveerde 
kindcentrum telt 350 leerlingen en is met haar regionale functie een vaste waarde binnen 
de gemeente Nijkerk.  

Per 1-4-2021 gaat De Hoeve over op een nieuw bestuursmodel. Voor de nieuw te vormen 
Raad van Toezicht zijn wij per april 2021 op zoek naar een enthousiaste en gedegen 
invulling. Specifiek zijn er 3 vacatures voor: 

Voorzitter Raad van Toezicht (m/v)      
De voorzitter heeft ervaring in een voorzittersfunctie in een toezichthoudend orgaan en 
geldt vanuit die rol als kartrekker en regisseur van de nieuwe Raad van Toezicht. De 
voorzitter is in staat leiding te geven aan de gemotiveerde en deskundige leden van de 
Raad van Toezicht en is tevens een waardevolle en uitdagende partner van de Directeur 
Bestuurder.   

Leden van de Raad van Toezicht (m/v)      
Specifiek zoeken wij een persoon die bekwaam is op het gebied van financiën en 
bedrijfsvoering. Daarnaast iemand die thuis is in de dynamische wereld van onderwijs en 
kwaliteitszorg. Vanuit hun kennis en ervaring leveren de RvT leden een positief kritische, 
transparante en constructieve bijdrage aan het toezicht op Kindcentrum De Hoeve. 

Uitdaging      
In het recent volledig gerenoveerde en uitgebreide gebouw is er alle ruimte om unieke 
inhoud te geven aan Kindcentrum De Hoeve als leef- en werkgemeenschap. Als lid van 
de Raad van Toezicht maakt het u trots bij te dragen aan de ontwikkeling van elk kind, 
zowel in de persoonlijke relaties, als in de groei naar een ontwikkeld en verantwoord 
deelnemer  aan de maatschappij. Daarom kiest u voor De Hoeve.    

Contact      
Graag sturen wij u op verzoek de volledige profielschets van de toezichthouder en de 
toezichtvisie. Wij kijken uit naar uw sollicitatie. Uw reactie kunt u richten aan Fiet 
Verdonck (voorzitter Dagelijks Bestuur) via bestuur@dehoeveschool.nl.    
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