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1 Wie zijn wij 
De Laurentius Stichting is een katholieke, ondernemende en ambitieuze organisatie die hard werkt aan goed, 

bijzonder onderwijs. Onderwijs dat kinderen een brede vorming en een mooie tijd op school biedt. Onderwijs dat 

kinderen voorbereidt op de middelbare school, een plaats op de arbeidsmarkt en een plaats in de maatschappij.  

 

De kernwaarden van de Laurentius Stichting zijn: eigen, open, samen, groei, plezier, toekomstgericht en eigenaarschap. 

 

Vanuit deze kernwaarden wordt door een kleine 900 medewerkers (de ontwikkeling van) het onderwijs 

vormgegeven aan de op dit moment circa 9.000 leerlingen op de 29 scholen die aan de Laurentius Stichting 

verbonden zijn, verspreid over zes gemeenten. Van de Laurentius Stichting maken 26 scholen voor regulier 

basisonderwijs, één internationaal georiënteerde basisschool, één school voor speciaal basisonderwijs en één school 

voor voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs) deel uit. De scholen hebben de beschikking over mooie en adequate 

huisvesting, die continu wordt aangepast aan de onderwijskundige vernieuwingen en het profiel van de school. 

Daarnaast kent de Laurentius Stichting een aantal dochterstichtingen: Stichting Kinderspeelzaal, Stichting BOOST 

(buitenschoolse opvang), Stichting IKC De Gouden Griffel en IKC De Bonte Pael.  

 

De Laurentius Stichting is een gezonde, ‘waardenrijke’ en warme organisatie. Het leerlingenaantal is de komende 

jaren stabiel, de spreiding van de scholen is goed en de omvang van de stichting staat garant voor een goede 

bedrijfsvoering en adequate ondersteuning door het stafbureau. De toekomst van de Laurentius Stichting ziet er, 

mede door de grote betrokkenheid van het personeel, goed uit.1 

 

De Laurentius Stichting is georganiseerd volgens het raad van toezicht-college van bestuursmodel, daarmee 

tegemoetkomend aan de Code Goed Bestuur. Het college van bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid.  

 

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en is zodanig samengesteld dat: 

 er voldoende affiniteit met de grondslag en doelstellingen van de stichting aanwezig is; 

 er een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;  

 er een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is waarbij onder 

meer gedacht wordt aan onderwijskundige, financieel-economische, levensbeschouwelijke, juridische, politieke, 

sociale en bedrijfskundige achtergronden; 

 de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en het college van bestuur onafhankelijk en kritisch 

opereren; 

 er adequaat wordt voorzien in de werkgevers-, advies- en klankbord-functie ten behoeve van het college van 

bestuur. 

 

De leden van de raad van toezicht zijn mensen die gericht zijn op samenwerking en die een externe focus hebben. Zij 

kunnen een verbinding maken tussen maatschappelijke trends en ontwikkelingen enerzijds en de uitdagingen waar 

de stichting voor staat anderzijds. Daarbij kunnen zij schakelen tussen schaalgrootte en schoolbelang, met een 

realistisch besef van de mogelijkheden. De raad van toezicht fungeert als ‘critical friend’ en levert een bijdrage aan 

het opbouwen en uitstralen van de saamhorigheid binnen de Laurentius Stichting. 

 

 

2 Wie zoeken wij 
In 2020 ontstaan twee vacatures voor leden raad van toezicht. Om tegemoet te komen aan een uitgebalanceerde 

raad zoeken wij leden voor de aandachtsgebieden onderwijs en identiteit. Voor beide vacatures zoeken wij 

energieke, verbindende personen met een warme interesse voor de regio Delft, Den Haag / Rijswijk en 

Lansingerland.  

 

 
1 http://presentatie-laurentius.cms.socialschools.nl.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/2018/ 

   http://presentatie-laurentius.cms.socialschools.nl.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/2019/ 

 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fpresentatie-laurentius.cms.socialschools.nl.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com%2f2018%2f&c=E,1,TrhC0kpUwYQW-heGcrRSXvTbwVXxzwPciDOGglZBRDkrlW9Ltb2LrLRnxoy1me0ikh5i7gZJWQ2G10PJ6xnbZ9MF47MQn8B3ktZtASPOIliJ&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fpresentatie-laurentius.cms.socialschools.nl.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com%2f2019%2f&c=E,1,kFqZIw0AUtMSxj2d0qkrDN9vdJrdUp98nO-t9YOomaVIekM9V_me_Yl53rgoicfXfnBg9vR8e2gaLFLDC1xPqqAZskKf1cxA14RjsfJ6f-GLjN0WFzA-&typo=1
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3 Kwaliteiten 
Competenties die van de leden raad van toezicht gevraagd worden zijn: 

 algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;  

 voldoende tijd om de rol in te vullen; 

 verbinder / netwerker; 

 het kunnen denken en werken op strategisch niveau en het vanuit een zekere distantie kunnen analyseren van 

ontwikkelingen; 

 met een open en constructieve houding te zorgen voor een vruchtbare samenwerking binnen de raad en tussen 

de raad van toezicht en het college van bestuur met een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor; 

 affiniteit met en inzicht in het primair onderwijs en affiniteit met de doelstelling en de grondslag van deze 

organisatie in het bijzonder; 

 een actieve maatschappelijke betrokkenheid en aantoonbare maatschappelijke contacten; 

 het kunnen nastreven van strikte onafhankelijkheid; verantwoordelijkheid; integriteit; 

 een goede balans tussen betrokkenheid en distantie; 

 met empathie en vanuit verbinding en vermogen een sparring partner te zijn voor het college van bestuur; 

 beschikken over goede communicatieve vaardigheden, aanspreekbaar zijn en feedback kunnen geven en 

ontvangen; 

 werkervaring op strategisch niveau, bewezen verbindingen met politiek, bestuur en/of het regionale 

bedrijfsleven; 

 kennis van en ervaring op het gebied van onderwijs dan wel identiteit. 

 

 
4 Praktische informatie en procedure 
Het betreft een toezichthoudende rol waarvoor een honorering (€ 4.000,-- op jaarbasis) van kracht is. Per jaar 

vinden circa zeven formele vergaderingen plaats en diverse relevante bijeenkomsten. Het is realistisch om uit te 

gaan van een tijdsinvestering tussen de 100 en 200 uur per jaar. De raad van toezicht werkt met een audit- en een 

remuneratiecommissie. 

 

Wellicht ten overvloede wordt u gewezen op het feit dat personen die in dienst zijn van de Laurentius Stichting of hun directe 

verwanten niet in aanmerking komen voor de functie, evenals personen die zitting hebben in een (gemeenschappelijke) 

medezeggenschapsraad, noch personen die betaalde diensten verrichten voor de stichting. 

 

De voorselectiegesprekken vinden plaats op donderdag 6 februari 2020. Het gesprek met de benoemingscommissie 

is gepland op maandag 10 februari 2020. 

 

Uw motivatie en curriculum vitae kunt u versturen via www.vbent.org, ter attentie van mevrouw drs. Marja de Kruif, 

onder vermelding van vacaturenummer 20190502. 

 

Meer informatie via www.vbent.org en telefonisch: 088 20 51 600. 

 

We zien uw reactie graag uiterlijk donderdag 30 januari 2020 tegemoet. 

 

 

 

 

 

https://www.vbent.org/wat-we-doen/werving-selectie
https://www.vbent.org/wie-we-zijn/marja-de-kruif/
http://www.vbent.org/

