
  

Stichting Openbaar 
Onderwijs Houten is het 
bevoegd gezag van vijf 
openbare basisscholen 
met in totaal bijna 1300 
leerlingen. 
 
Eigenaarschap, ambitie 
en samenwerken (aan 
eigenheid) zijn de 
kernwaarden zoals die 
in het strategisch 
beleidsplan 2015-2019 
worden genoemd. 
 
Diversiteit is een van de 
pijlers onder het 
openbaar onderwijs. De 
vijf scholen van het 
OOH zijn onderling 
verbonden, maar 
koesteren ook hun eigen 
identiteit. Het OOH heeft 
een professioneel 
functionerend 
directieteam. De scholen 
zijn divers, goed en 
modern ingericht en 
vallen allen onder het 
basisarrangement van 
de inspectie. 
 
De Stichting speelt een 
belangrijke rol, bij het 
samenwerkingsverband 
Profi Pendi en bij de 
Lokale Educatieve 
agenda (LEA) in Houten. 
 
Meer informatie over 
OOH op www.oo-h.nl  
 

Stichting Openbaar Onderwijs Houten zoekt 

Twee leden voor de Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit betrokken en deskundige leden, 
die affiniteit hebben met het openbaar onderwijs in Houten. De RvT 
houdt intern toezicht op het bestuur en de gang van zaken in de 
organisatie. Daarnaast verricht de RvT de werkgeversrol voor het 
College van Bestuur (CvB) en is zij adviseur en sparringpartner van het 
CvB. 

Stichting Openbaar Onderwijs Houten heeft een eenhoofdig CvB, dat 
verantwoording aflegt aan een RvT waarvan de leden zijn benoemd 
door de gemeenteraad van Houten. 

Wij zoeken toezichthouders, bij voorkeur met een juridisch en/ of 
financieel profiel. 

 

- met een brede maatschappelijke belangstelling, die de openbare 
identiteit en het doel van Stichting OOH onderschrijven;  

- met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, die beschikken over een 
onafhankelijke opstelling en die integer zijn; 

- met een academisch denk- en werkniveau waarmee zij op hoofdlijnen 
processen kunnen analyseren en daarbinnen besluiten kunnen 
nemen; 

- met het vermogen het CvB met raad en als klankbord terzijde te 
staan, waarbij zij in staat zijn een juist evenwicht te bewerkstelligen 
tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 

- die de bereidheid en de beschikbaarheid hebben, om in beginsel alle 
vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden; 

- die wonen in de regio van Houten. 

Interesse? 
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met 
Wouter Smit (030-302 02 63), voorzitter van de Raad van Toezicht. 

U kunt het profiel van de RvT ook vinden op onze website www.oo-h.nl. 

U kunt uw brief en cv vóór 1 april 2018  mailen naar rvt@oo-h.nl.  
De gesprekken worden gepland in de laatste 2 weken van april. 
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