Plateau Integrale Kindcentra Assen zoekt
2 leden voor de Raad van Toezicht

De huidige Raad van Toezicht zoekt 2 nieuwe leden die bij voorkeur kennis meebrengen op het
gebied van onderwijshuisvesting, ICT, PR/marketing of onderwijskwaliteit en nodigt belangstellenden
uit te reageren.
Plateau is dé organisatie in Assen voor onderwijs en kinderopvang waar ieder kind zich optimaal kan
ontwikkelen en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Een Kindcentrum van Plateau is een
veilige inspirerende plek met een sociale functie waar de ontwikkeling van kinderen groot is door
inzet van betrokken professionals en ouders. Plateau hecht aan professionalisering en duurzame
inzetbaarheid van haar personeel
Plateau bestaat uit 11 reguliere Integrale kindcentra (IKC), 2 locaties voor de sport-bso, een IKC voor
speciaal basisonderwijs, een kind- en leercentrum voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen (ZML) en een
centraal bureau. De kindcentra worden bezocht door ca. 4500 kinderen. Opvang wordt verzorgd
door ca 125 pedagogisch medewerkers en het onderwijs wordt gegeven door ruim 350
personeelsleden. Er is een breed aanbod, waarin elk IKC een eigen profiel heeft.
Wij bieden :
- een boeiende functie op een dynamisch beleidsterrein
- samenwerking in een professionele, divers samengestelde Raad van Toezicht, waarbij
objectiviteit, openheid en toegankelijkheid belangrijk is
- een organisatie die volop in beweging is en waarin veel is geïnvesteerd in de kwaliteit van het
onderwijs, huisvesting, kwaliteit van het management en de ontwikkeling van een
gemeenschappelijke identiteit
Wij vragen toezichthouders die:
- de uitgangspunten van het openbaar onderwijs onderschrijven en zich bij het openbaar
onderwijs in Assen betrokken voelen
- bij voorkeur over bestuurlijke ervaring beschikken en gevoel hebben voor politieke en
bestuurlijke verhoudingen
- in staat zijn om integraal en op hoofdlijnen te werken
- gericht zijn op samenwerking
- communicatief vaardig zijn
- beschikbaar zijn voor avondvergaderingen (ca. 6 per jaar), incidenteel voor activiteiten
overdag
Wat gaat u doen en wat brengt u in?
Als lid van de Raad bent u een klankbord voor de bestuurder en houdt u toezicht op onder meer het
strategisch meerjarenplan en de uitvoering daarvan, de bestuurskwaliteit, de personele en financiële

meerjarenraming en de kwaliteit van het onderwijs en de kinderopvang. Door deze diversiteit aan
aandachtsgebieden heeft onze raad benodigde kennis en ervaring op het gebied van
onderwijskwaliteit, onderwijshuisvesting, financiën, bedrijfskunde en ondernemerschap, juridische
aangelegenheden, HRM, organisatieontwikkeling, en contact met overheden. Ieder raadslid heeft
strategisch bestuurlijk inzicht en een relevant netwerk, is proactief, gericht op dialoog en heeft een
goed ontwikkelde maatschappelijke antenne.
Tijdsinvestering
Naast vijf of zes vergaderingen met het bestuur heeft de Raad bijeenkomsten voor
deskundigheidsbevordering, jaarlijkse zelfevaluatie, jaarlijkse evaluatie van de bestuurder, jaarlijks
overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en periodiek overleg met de
directeuren tijdens schoolbezoeken.
Vergoeding
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vrijwilligersbijdrage van € 1.500,- netto per jaar.
Meer weten?
Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de selectiecommissie, dhr. Jewan de
Goede of met de directeur-bestuurder van Plateau, de heer P. Moltmaker.
Dit kan via het algemene telefoonnummer van Plateau 0592-8205900. Ook kunt u de website van
Plateau bezoeken op www.plateau-assen.nl. Hierop is de profielschets voor de leden van de Raad
van Toezicht te vinden.
Geïnteresseerd?
Uw reactie, inclusief cv kunt u tot uiterlijk 20 december a.s. richten aan de selectiecommissie van
Plateau per e-mail: raadvantoezichtplateau@plateau-assen.nl. De gesprekken zijn gepland op 24
januari a.s. ’s avonds.

