
 

 

 

Vacature lid Raad van Toezicht stichting Aquila 

Stichting Aquila zoekt twee leden Raad van Toezicht (voor de portefeuilles financiën/P&O en 

Organisatie). Stichting Aquila is in de regio toonaangevend voor wat betreft het onderwijs aan 

kwetsbare kinderen en jongeren met een specifieke onderwijsbehoefte. Onze scholen geven 

eigentijds onderwijs met een positieve uitstraling. Hierdoor is het prettig om bij ons te werken 

en te leren.  

Functie-inhoud  

Aquila is een stichting vol ambitie om kwalitatief, innovatief, duurzaam en gevarieerd 

onderwijs in de regio Ommen (Vechtdal) te bewerkstelligen. Wij zijn een stichting met 

christelijke signatuur.  

De Raad van Toezicht houdt, integraal en onafhankelijk, toezicht op het bestuur en heeft als 

taken onder andere het werkgeverschap van het bestuur, toezicht en controle op het 

bestuur, toetsing van de besluitvorming en het (gevraagd en ongevraagd) adviseren van het 

bestuur.  

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, ieder met een eigen portefeuille en 

aandachtsgebied, zodat wij complementair zijn aan elkaar. Vanwege het naderend afscheid 

van één lid binnen de Raad van Toezicht zijn we nu op zoek naar opvolging, resp. (tijdelijk) 

uitbreiding voor de portefeuilles financiën/P&O en Organisatie.  

De Raad van Toezicht werkt als één team en kijkt kritisch naar het handelen van de 

bestuurder en hun eigen rol, waarbij eenieder openstaat voor feedback aan elkaar. Je 

bespreekt de dilemma’s vanuit verschillende perspectieven en bent in staat om met elkaar 

scherpe, collegiale discussies te voeren. Je bent nieuwsgierig en zoekt de verbinding met de 

scholen. Je durft buiten de gestelde kaders te denken en kan op een meta-niveau situaties 

overzien. Het koppelen van je expertise aan een visie kun je daarbij doen vanuit ervaring of 

juist vanuit een sterke drijfveer. Je denkt mee met het bestuur, je bent een ‘critical friend’ en 

bent je bewust van je rol als toezichthouder. Vanzelfsprekend heb je een sterke affiniteit 

met het speciaal onderwijs en met de christelijke signatuur van de stichting.  

Als toezichthouder is het een pré wanneer je een breed regionaal netwerk kunt inzetten of 

de bereidheid hebt deze uit te breiden. Je begrijpt de politieke context waarin een 

samenwerkingsverband(en) zich beweegt.  

De Raad van Toezicht vergadert 6x per schooljaar in Ommen. Daarnaast wordt er 1 dag per 

schooljaar gepland om de scholen te bezoeken. Buiten de reguliere vergaderingen kunnen er 

onderwerpen aan de orde zijn die nadere aandacht vergen en in kleine commissies 

behandeld kunnen worden.  

Goed om te weten  



De aanstelling als lid van de Raad van Toezicht is voor een periode van vier jaar, met een 

mogelijkheid om één keer herbenoemd te worden. De vergoeding is op basis van de 

belastingvrije vrijwilligersvergoeding (2023: € 1900 per jaar).  

Organisatie  

Stichting Aquila heeft scholen voor speciaal onderwijs. Er wordt onderwijs verzorgd aan een 

SBO-school, een SO / VSO school en een school voor Praktijkonderwijs. Onze leerlingen  

komen uit vele gemeenten in de regio Ommen (Vechtdal), zoals Zwolle, Hardenberg, Almelo, 

Nijverdal. Samen verzorgen wij onderwijs dat net een stapje verder gaat. Stichting Aquila 

ontwikkelt zich tot een professionele leergemeenschap en daar kan jij onderdeel van 

worden.  

Meer informatie  

Kijk voor meer informatie op onze site www.stichtingaquila.nl. Spreekt deze vacature je aan? 

Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 10 april 2023 naar Stichting Aquila, 

Postbus 118, 7730 AC Ommen.  

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Dhr. Kroeskop, tel. 06 42335243 of Dhr. Stijkel, 

tel. 06 10990889.  

Belangrijke data:  

- Het voorselectiegesprek vindt plaats op 13 april 2023.  

- De gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 19 april 2023.  

Privacy statement  

Wij hechten grote waarde aan jouw privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met 

jouw gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en 

uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie 

verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het 

versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens 

worden verwerkt door onze stichting en worden opgenomen in onze database.  

Ik accepteer het privacy statement  

 

Naam: …………………………………………………………………………….  

 

Handtekening: ………………………………………………………………… 


