VACATURE LID RAAD VAN TOEZICHT
De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) vormt het bevoegd gezag
van achttien scholen voor primair onderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs in
Amsterdam Oost en IJburg. Dagelijks bezoeken ruim 6000 leerlingen onze scholen, waar ongeveer
600 mensen werkzaam zijn. Onze organisatie staat voor onderwijskwaliteit, professionaliteit en
innovatie. Daarbij geven wij de individuele scholen de ruimte om op een eigen wijze invulling te
geven aan deze beleidsdoelstellingen.
Het College van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Dit College bestaat uit een
bestuurder, die daarbij de ondersteuning heeft van een stafbureau. Het toezicht op het beleid van
het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting is opgedragen aan de Raad
van Toezicht. Deze raad bestaat uit vijf personen. Zij worden benoemd door de Gemeenteraad van
Amsterdam.
Wegens vertrek van een van de Raad van Toezicht leden hebben wij
een vacature voor een lid Raad van Toezicht
Wij zoeken een nieuw lid met affiniteit met het primair openbaar onderwijs en met de regio
Amsterdam, in het bijzonder Amsterdam Oost, waarin STAIJ opereert. Bestuurlijke ervaring is een
pré. We streven naar een zo divers mogelijk samengestelde raad, zowel qua achtergrond als qua
expertise. Gezien de huidige samenstelling van de raad gaat de voorkeur uit naar een lid dat kennis
en ervaring heeft met de gemeentelijke structuur van de jeugdzorg in Amsterdam in relatie tot
passend onderwijs en alle ontwikkelingen op dat vlak.
Voor de overige competenties verwijzen wij naar het algemeen profiel van leden van de Raad van
Toezicht van STAIJ, zie hiervoor onze website via www.samentussenamstelenij.nl. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Martine Brands, voorzitter van de Raad van Toezicht, op
telefoonnummer 06-11499634 ('s avonds) of met Liesbeth Verheggen, lid van de raad, op
telefoonnummer 06-27324976.
U kunt uw motivatiebrief en CV tot en met 15 oktober 2021 sturen naar mluth@staij.nl.
De selectiegesprekken worden gepland op maandag 22 en donderdag 25 november 2021.
Ten behoeve van de sollicitatieprocedure wordt een benoemingsadviescommissie samengesteld,
bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht (RvT) en een vertegenwoordiger van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De bestuurder zal de gesprekken tevens

bijwonen. De benoemingsadviescommissie doet een voordracht aan de RvT en de GMR. Aangezien
de formele benoeming een bevoegdheid is van de Gemeenteraad van Amsterdam, zal de
kandidatuur aan de Gemeenteraad voorgelegd worden na instemming van de RvT en GMR.

