
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kom jij onze mooie 
onderwijsstichting 
versterken? 

Voor de Raad van Toezicht 
zoeken wij per 1 augustus 2020 
een nieuw lid 
WIJ ZOEKEN: 

  een lid RvT met een financieel/ondernemersprofiel. 

 

WIJ VERWACHTEN VAN EEN LID VAN DE RvT DAT HIJ/ZIJ: 

  de doelstelling en de grondslag van de stichting onderschrijft;  

  bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring heeft en kwaliteiten bezit 

met een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 

  zo mogelijk affiniteit heeft met primair onderwijs en op hoofdlijnen 

vertrouwd is met de ontwikkelingen in het onderwijs;  

  bij voorkeur woonachtig is in het werkgebied van de stichting; 

  handelt vanuit integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een 

onafhankelijke opstelling heeft; 

  voldoende beschikbaar is en energie heeft om zich proactief in te zetten 

voor een adequate invulling van de functie. 

 

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten, dan kun je contact opnemen 

met de voorzitter RvT, Cor de Raadt (06-53512100). Een uitgebreid profiel 

is te vinden op onze website: https://www.d4w.nl/ons-beleid/downloads/ 

Heb je belangstelling? Mail je motivatiebrief en curriculum vitae vóór 11 juli 

2020 naar diana.lorier@d4w.nl.  

 

Stichting PCPO De Vier Wind-

streken verzorgt protestants- 

christelijk en interconfessioneel 

onderwijs in Gouda en 

omgeving.  

 

Op de zestien basisschoollocaties 

en één school voor SBO werken 

ongeveer 380 medewerkers 

enthousiast aan kwalitatief 

hoogstaand onderwijs voor 2.800 

leerlingen. De Vier Windstreken 

kenmerkt zich door een grote mate 

aan diversiteit waardoor we in 

gezamenlijkheid een heel breed 

onderwijsaanbod hebben, uiteraard 

wel vanuit een gezamenlijk 

gedeelde visie. Die visie is 

gebaseerd op waarden vanuit onze 

(open) christelijke identiteit. 

  

Bestuur en directies worden bij hun 

werkzaamheden ondersteund door 

een bestuursbureau, waar circa 11 

medewerkers werkzaam zijn.  

 

De Raad van Toezicht bestaat op 

dit moment nog uit 7 leden, maar 

met ingang van komende zomer 

gaan we terug naar 5 leden. 

Vanwege het vertrek van 3 RvT-

leden zoeken we één nieuw lid, met 

specifiek financieel en 

ondernemersprofiel, bij voorkeur 

met een maatschappelijke 

verbondenheid met Gouda of 

Zuidplas. 

 

De Raad van Toezicht vervult 

onder andere de volgende rollen: 

  toezicht houden op het beleid 

van het College van Bestuur; 

  gevraagd en ongevraagd 

advies geven aan het College 

van Bestuur; 

  fungeert als klankbord voor het 

College van Bestuur; 

  is werkgever van het College 

van Bestuur.  

https://www.d4w.nl/ons-beleid/downloads/
mailto:diana.lorier@d4w.nl

