de Onderwijsgroep Galilei is op zoek naar

drie leden voor de Raad van Toezicht met
ervaring in de regionale maakindustrie
financiële deskundigheid
kennis van actuele ontwikkelingen in de ict

De Raad van Toezicht van Onderwijsgroep Galilei wil graag
waardegedreven toezichthouden en zal in de nieuwe
samenstelling fiks investeren in deze stijl van werken.
Nog meer in verbinding met de samenleving, open,
sparringpartner, pro – en interactief in de rolopvatting.

Kijk op www.galilei.nl voor meer informatie.

De Stichting Onderwijsgroep Galilei biedt openbaar voortgezet onderwijs op Voorne – Putten.
Vijf scholen (Helinium in Hellevoetsluis, Maerlant in Brielle, MY college en de Ring van Putten
in Spijkenisse en het Praktijkcollege op drie locaties) en een Internationale Schakelklas (ISK
Nissewaard ook in Spijkenisse) verzorgen een rijk onderwijsaanbod dat leerlingen een
afgewogen voorbereiding biedt op de maatschappij. Opleidingen op maat met ruime
aandacht voor brede vorming.
De missie van Galilei is: er is ruimte voor ontmoeting en eigen ontwikkeling. Het bestuur geeft
de scholen onder leiding van de rectoren de ruimte om het onderwijs zo aantrekkelijk
mogelijk te maken voor jonge mensen op Voorne-Putten. Wederzijds respect en
verdraagzaamheid zijn kenmerkend voor de organisatie. Verantwoordelijkheid wordt naar
vermogen gegeven en gedragen.
De bestuurder is het bevoegd gezag en een Raad van Toezicht van vijf leden fungeert als
intern toezichthouder op de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen
Onderwijsgroep Galilei.
Vanwege het reglementair terugtreden van drie leden van de Raad van Toezicht per 1
augustus 2021 is de Onderwijsgroep Galilei op zoek naar

drie leden voor de Raad van Toezicht

waardegedreven
en met
ervaring in de regionale maakindustrie
financiële deskundigheid
kennis van actuele ontwikkelingen in de ict
De Raad van Toezicht van Onderwijsgroep Galilei wil graag waardegedreven toezichthouden
en zal in de nieuwe samenstelling nog meer investeren in deze stijl van werken. Veel meer in
verbinding met de samenleving zijn, open, sparringpartner, pro – en interactief in de
rolopvatting acteren in de Raad van Toezicht.
Kernwaarden van de organisatie zoals ruimte geven, ambitie, veelvormigheid, flexibiliteit en
innovatie worden door de Raad bevraagd, aangescherpt en getoetst.
Om dat goed te kunnen doen vragen we:
-

actief de dialoog te voeren met elkaar en de bestuurder om te toetsen of beleid en
resultaten terug te leiden zijn naar de bedoeling van de organisatie
de blik niet alleen te richten op de eigen organisatie maar ook op de samenleving
innerlijke integriteit; een moreel kompas, reflectief vermogen

-

bij voorkeur wonen of werkzaam zijn in de regio Voorne-Putten

We gaan hier met kandidaten graag over in gesprek.
Voor de nieuwe leden zijn we op zoek naar kandidaten met een verschillende expertise met
name op het gebied van:
Financiën
- u bent staat om financiële vraagstukken te interpreteren vanuit het perspectief van het
brede organisatiebeleid en de organisatiedoelen
- u bent in staat de balans, exploitatierekening en begroting van een onderwijsinstelling
interpreteren.
Regionale maakindustrie (metaal, transport en logistiek, constructie en infra etc.)
- u heeft werkervaring in de maakindustrie
- u bent in staat de verbinding te maken tussen de praktijk van het bedrijfsleven en het
opleiden van jonge mensen voor de maakindustrie
Innovatie
- u bent in staat specifiek toe te zien op de bijdrage van de technologie aan de
onderwijskwaliteit en/of waar het belangrijke onderwijswaarden in de weg staat.
- u bent in staat de verbinding te maken tussen onderwijs en de ict ontwikkelingen in de
samenleving
- ervaring in een adviserende rol in de onderwijssector is een pre.
Daarnaast is het belangrijk dat alle leden:
-

de doelstellingen van de Onderwijsgroep Galilei onderschrijven
toezicht houden vanuit waarden en de openbare grondslag en bereid zijn (denk)tijd in te
zetten om waardegedreven toezicht verder te ontwikkelen
bestuurlijke of toezichthoudende ervaring combineren met strategisch en beleidsmatig
inzicht
in staat zijn om de advies – klankbordfunctie voor de bestuurder vorm te geven en te
inspireren

Wilt u meer weten?
Kijk op www.galilei.nl en vraag een informatiepakket, inclusief informatie over
waardegedreven toezichthouden aan bij Ellen van den Tol Advies via
advies@ellenvandentol.nl.
Voor vragen over de organisatie kunt u contact opnemen met de heer Frans Kevenaar, lid
van de Raad van Toezicht, via: Frans@futureperfect.nl.
Gaat u solliciteren?
Uw sollicitatie met motivatie en een actueel cv kunt u tot vrijdag 15 februari 10.00 uur
richten aan Ellen van den Tol (advies@ellenvandentol.nl), zij begeleidt deze werving en
selectieprocedure voor de Onderwijsgroep Galilei.

