
 

 

 

De organisatie 
 
De scholen 
Tien scholen in de gemeente De Bilt werken samen onder de ‘paraplu’ van Stichting Delta De Bilt. Het 
betreft scholen voor primair onderwijs op katholieke, protestants-christelijke, algemeen christelijke 
en algemeen bijzondere grondslag. Wij streven op elke school naar innovatief onderwijs in een 
veilige en plezierige omgeving. Helpen groeien, dat is waar we voor staan. Voor onze kinderen, maar 
ook voor onze medewerkers. Met erkenning van ieders talenten en eigenheid. Binnen de stichting 
werken 275 personeelsleden dagelijks aan gevarieerd, kwalitatief hoogstaand en innovatief 
onderwijs voor ruim 2600 leerlingen. 
 
Bevoegd gezag 
Het college van bestuur en het toezichthoudend bestuur vormen samen het bestuur, het bevoegd 
gezag, van Stichting Delta. Het toezichthoudend bestuur houdt toezicht op hoofdlijnen en laat de 
dagelijkse bedrijfsvoering en operationele gang van zaken over aan het college van bestuur. 
 
College van Bestuur 
Het college van bestuur bestaat uit twee leden, een voorzitter en een lid. Het college van bestuur is 
namens de stichting werkgever van de medewerkers van de stichting. De primaire taak van het 
college van bestuur is het voorbereiden, ontwikkelen, vaststellen, evalueren van het beleid binnen de 
stichting en het leiding geven aan de directeuren, die elk integraal verantwoordelijk zijn voor hun 
eigen school. Het college van bestuur draagt zorg voor het goed functioneren van de stichting. Het 
directeurenberaad adviseert het college van bestuur en denkt mee, in werkgroepen wordt het beleid 
van de organisatie voorbereid. 
Binnen het college van bestuur is geen strikte scheiding van aandachtsgebieden, maar wel een 
verdeling van beleidsterreinen en taken. Deze verdeling wordt periodiek in het bestuur geëvalueerd, 
afgesproken en vastgelegd. De beleidsterreinen hebben betrekking op kwaliteit en bedrijfsvoering in 
algemene zin en meer bijzonder op onderwijskundige ontwikkeling van de scholen, identiteit van de 
scholen, passend onderwijs, personeel, huisvesting en financiën en samenwerking met andere 
onderwijs- en maatschappelijke instellingen.  
 
De huidige vacature 
De vacature ontstaat door uitbreiding van het uitvoerend bestuur per medio 2022. De huidige 
directeur-bestuurder van Stichting Delta wordt voorzitter van het college van bestuur, de positie lid 
college van bestuur is voor ons nieuw. De persoon die we zoeken is, net als de voorzitter, proactief, 
zakelijk, legt gemakkelijk verbindingen en weet ze te onderhouden, altijd gericht op samenwerking 
intern en extern.  
 

De bestuurlijke opgave 
Stichting Delta heeft besloten in de bestuurlijke inrichting over te gaan van het bestaande model 
Raad van Toezicht <-> directeur-bestuurder naar een one-tier-model waarbij toezichthouders en 
uitvoerend bestuurders samen het bestuur vormen met een functionele scheiding van bestuur en 
toezicht. Daarbij is besloten om het college van bestuur voortaan uit twee leden te laten bestaan.  
 
We verwachten dat in de komende jaren de opgave voor het college van bestuur er zo uit zal zien: 
o De primaire taak van het college van bestuur, waarin begrepen de normale bedrijfsvoering,  

continuïteit van de organisatie en goed werkgeverschap, vraagt de eerste aandacht.  
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o Het praktisch vormgeven aan de bestuurlijke inrichting is op korte termijn een belangrijke 
opdracht voor het college van bestuur, samen met toezichthouders en directeuren.  

o Na de benoeming van het lid college van bestuur is het college voltallig en zullen afspraken over 
verdeling van beleidsterreinen en taken gemaakt worden. 

o Het college van bestuur en de directeuren werken gezamenlijk aan de realisatie van het 
beleidsplan van Stichting Delta. Het beleidsplan 2019-2022 draagt de titel “Boeiend onderwijs in 
een lerende organisatie”. Het college van bestuur vindt dat onderwijs boeiend moet zijn en dat 
het personeel samen met de ouders en de kinderen op zoek moet gaan naar de mogelijkheden 
hiertoe, in een steeds veranderende samenleving.  

o Het college van bestuur wil voortbouwen op het inzicht dat dit beleid goed kan worden 
uitgevoerd in een organisatie met lerende scholen, die beter willen worden in de disciplines van 
Peter Senge: meesterschap, mentale modellen, gemeenschappelijke visie, teamleren en 
systeemdenken. 

o De afgelopen jaren hebben het bestuur, de directeuren en het onderwijspersoneel leergangen in 
dit verband gevolgd en veel met elkaar samengewerkt rondom deze thema’s en disciplines.  
We verwachten dat het college van bestuur de keuzes die nu gemaakt zijn, ook in de periode na 
2022 wil laten doorwerken in beleid en handelen. Samen werken we zo aan een 
onderwijsorganisatie waar kinderen met plezier leren en medewerkers met deskundigheid en 
passie hun werk heel goed doen. 

 

Functie-eisen 
De leden van het college van bestuur herkennen zich in de volgende kwalificaties: 

- toont een werk- en denkniveau dat past bij de zwaarte van de functie; 
- beschikt over relevante bestuurlijke en leidinggevende ervaring, bij voorkeur in het primair 

onderwijs; 
- beschikt over kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en financieel beleid; 
- kent de ontwikkelingen in het (primair) onderwijs; 
- toont onderwijskundig leiderschap in situaties die daarom vragen; 
- is een teamspeler; 
- kan relativeren en beschikt over gevoel voor humor; 
- heeft uitstekende communicatie vaardigheden. 

 
Van het lid college van bestuur verwachten we dat deze 

- in staat is om Stichting Delta op representatieve wijze te vertegenwoordigen, samen met de 
voorzitter of bij gelegenheid zelfstandig; 

- een rol in relevante netwerken (regionaal en landelijk) kan ontwikkelen of al heeft. 
 

Arbeidsvoorwaarden 
Het betreft een functie van 0,8-1,0 fte in de schaal B4 conform de cao voor bestuurders PO. 
 

Belangrijke data 
o De voorselectie en uitnodiging van de kandidaten vindt plaats op uiterlijk: 1 juni 2022. 
o De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 7 en 9 juni 2022. 
o De tweede gespreksronde is gepland op 22 juni 2022. 
o Ingangsdatum van de benoeming: 1 augustus 2022 (streefdatum). 
 

Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie over de vacature en over Stichting Delta De Bilt kunt u contact opnemen met 

de voorzitter van raad van toezicht, Cor Nagtegaal 06-53212654 of 

de voorzitter van het college van bestuur, Martin van Veelen 06-15084675 

U kunt een informatiepakket aanvragen via secretarisbestuur@deltadebilt.nl 

Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure. 

U kunt uw sollicitatie tot 18 mei 2022 mailen naar secretarisbestuur@deltadebilt.nl t.a.v. de 

voorzitter van de raad van toezicht, Cor Nagtegaal. 
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