
   
 

 

Voor de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen (VCPONG) komt Heeredwinger 

Advies graag in contact met gekwalificeerde kandidaten voor de posities van  

 

Drie leden voor de Raad van Toezicht 
  

Twee ervaren toezichthouders en een potential. Eén ervaren toezichthouder met expertise financiën 

en één ervaren toezichthouder met expertise (primair) onderwijs. Alle drie met interesse in en 

affiniteit met kinderen.   

 

Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen 

De VCPONG is een vereniging voor Christelijk basisonderwijs in Noord Groningen. Op 15 scholen 

krijgen ruim 1.500 kinderen inspirerend onderwijs en ondersteuning door bijna 200 betrokken en 

bevlogen medewerkers. De scholen variëren in omvang van 40 leerlingen tot bijna 250 leerlingen.  

De VCPONG staat onder leiding van een directeur-bestuurder, ondersteund door een kleine staf. De 

Raad van Toezicht bestaat thans uit een voorzitter en twee leden. Zij zijn op afstand nauw betrokken 

bij de ontwikkeling van de VCPONG. 

Een actieve Gemeenschappelijke Medezeggenschaapsraad (GMR) van leerkrachten en ouders is 

tevens sparringpartner van de directeur-bestuurder. 

Allen werken aan nog fijner en beter onderwijs vanuit de kernwaarden:  

❖ Zelfvertrouwen en autonomie 

❖ Eigenaarschap 

❖ Samenwerking en verbinding 

❖ Vertrouwen 

❖ Groei en ambitie 

❖ Toekomstgerichte vaardigheden 

Die kernwaarden gelden voor de leerlingen en ook voor alle medewerkers van de VCPONG. Daarnaast 

kenmerkt zich de besturingsfilosofie door zeven basisprincipes: 

❖ Proactief zijn: het eigenaarschap ligt zo laag mogelijk in de organisatie 

❖ Denken vanuit win-win: gezamenlijk het doel bereiken en openstaan voor belangen van 

anderen 

❖ Eerst willen begrijpen: onbevooroordeeld luisteren om een ander te begrijpen 

❖ Maximaal ruimte geven voor ontwikkeling en inzetten op talenten  

❖ Planmatig werken: overzicht houden en werken met doorgaande lijn 

❖ Streven naar synergie door samenwerking 

❖ Focussen met name op (de kwaliteit van) onderwijs 

Voor meer informatie over de VCPONG verwijzen wij u naar de website van de organisatie: 

https://www.vcpong.nl/organisatie/documenten/ 

 

https://www.vcpong.nl/organisatie/documenten/


   
 

 
 

De Raad van Toezicht 
De VCPONG is op zoek naar kandidaten met de volgende kwalificaties: 

 
❖ ervaring als toezichthouder (met uitzondering van de potential); waarvan één kandidaat met 

financiën als expertise en één kandidaat met (primair) onderwijs als expertise 

❖ het juiste evenwicht kunnen bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand 
❖ effectief kunnen acteren als werkgever, sparringpartner en adviseur van de directeur-

bestuurder 
❖ het vermogen om een objectief oordeel te vormen over het beleid van de VCPONG en het 

functioneren van de directeur-bestuurder, dat vraagt om; 

o inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie 
stellen 

❖ voldoende tijd en motivatie om op afstand bij te dragen aan het succes van de VCPONG  
❖ bij voorkeur woonachtig in Noord-Nederland en bekend met ‘de landsaard’ van de Noorderling 

❖ heeft een relevante governance-opleiding gevolgd of is bereid deze te volgen 
 

 

Voor de potential geldt: 
U hoeft geen ervaren toezichthouder te zijn. Uw bereidheid om u het vak eigen te maken en uw 

ambitie om vanuit deze rol waarde toe te voegen aan de Raad, de organisatie en de leerkrachten en 
leerlingen in het verzorgingsgebied, biedt op zich voldoende basis om in gesprek te komen. U moet 

wel overtuigen met intelligentie, een verfrissende kijk op de ontwikkelingen in het primair onderwijs 

en uw vermogen om mens en materie te doorgronden. U bent een warme persoonlijkheid met een 
groot hart voor allen in de gemeenschap. Iemand die zich vanzelfsprekend en overtuigend beweegt in 

alle gremia. U onderhoudt op betrokken en regelmatige wijze de contacten met uw collega leden Raad 
van Toezicht en verdiept u indringend in het werken als toezichthouder in het onderwijs. U weet 

voldoende tijd vrij te maken voor uw werk als toezichthouder. 
 

 

De procedure 
Heeredwinger Advies ondersteunt de VCPONG bij de werving en selectie van kandidaten voor de 

posities van Leden van de Raad van Toezicht. U kunt met uw vragen of reactie terecht bij Mirjam 
Smit. Zij is bereikbaar via 06-25125086 en m.smit@heeredwinger.nl 

Zodra het mogelijk is, ontmoet zij graag potentiele kandidaten. 

De gesprekken met de Raad van Toezicht zullen zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.  

Voor de ervaren toezichthouders geldt een bescheiden beloning passend bij een organisatie van deze 

omvang. 
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