
 
 

 

In verband met het terugtreden van een lid zoekt de Raad van Toezicht (RvT) van stichting AURO voor openbaar 
primair onderwijs zo spoedig mogelijk een 

Lid Raad van Toezicht 

 
Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt in het bijzonder gezocht naar kandidaten met een 
achtergrond in en deskundigheid in de governance van organisaties. Ervaring met Openbaar Onderwijs is een 
pré, maar andere ervaringen zijn ook welkom. 
 
Het bestuur van deze stichting vormt het bevoegd gezag voor negen openbare basisscholen in Aalsmeer, 
Uithoorn en De Ronde Venen. 
 
De raad van toezicht heeft de volgende taken:  
• Het uitoefenen van toezicht waarbij de raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt. 
• Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder en optreden als klankbord. 
• Het nemen van statutair voorgeschreven beslissingen. 
• Het functioneren als werkgever voor de directeur-bestuurder. 
 
De leden van de RvT zijn enthousiast voorstander van het openbaar onderwijs. Zij weten wat er speelt in de 
samenleving en kunnen dit vertalen in toezicht op de visie en strategie van de stichting. Zij hebben bestuurlijke 
ervaring of aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid. Zij beschikken over een relevant netwerk dat zij 
kunnen inzetten voor de stichting. 
 
De Raad van Toezicht vergadert circa vijf keer per jaar. Van de leden wordt verwacht dat zij in staat zijn om alle 
vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden. Dit kost naar schatting acht uur per vergadering, 
inclusief de vergadering. Daarnaast kan incidentele tijdsinzet nodig zijn. Tevens wordt van de RvT verwacht deel 
te nemen aan overleggen met stakeholders conform reguliere afspraken en incidenteel. 
De leden van de Raad van Toezicht zijn bezoldigd. 
 
De populatie leerlingen en medewerkers van AURO zijn divers en de Raad van Toezicht wil daarvan een 
afspiegeling zijn. Bij gelijke geschiktheid van de kandidaten geven wij de voorkeur aan de persoon die de 
diversiteit van de RvT versterkt. 
 
De leden worden formeel benoemd door de gemeenteraden van Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen, op 
voordracht van Stichting AURO. 
 
Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met André Veelders, vicevoorzitter van de Raad van 
Toezicht via 06 15 09 07 94. 
 
Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt u sturen aan Stichting AURO, t.a.v. Paulien Heijne via info@dria.nl.  
Uw reactie dient voor 1 september 2020 te zijn ontvangen. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
Het openbaar onderwijs in de regio Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen bestaat uit negen scholen voor basisonderwijs 
met in totaal circa 2000 leerlingen en 190 personeelsleden. De scholen worden gekenmerkt door verscheidenheid. De buurt, 
omvang en leerlingenpopulatie verschilt van school tot school. 


