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Lid Raad van Toezicht
Stichting OSG Hengelo
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25 oktober 2020
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1. Informatie over OSG Hengelo
Onderwijsaanbod
De Stichting Openbare Scholengemeenschap Hengelo, hierna te noemen OSG Hengelo, is een
brede scholengemeenschap die voor leerlingen uit Hengelo, Hof van Twente en Borne een
breed pakket aan passend onderwijs biedt. Circa 320 medewerkers verzorgen onderwijs aan
ruim 2.650 leerlingen. Onder OSG Hengelo ressorteren de volgende vier scholen:
Bataafs Lyceum
Binnen het Bataafs Lyceum ligt het accent op de voorbereiding op het hoger onderwijs. Hierbij
wordt uitgebreid aandacht besteed aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Zo wordt er voor de
leerlingen van de bovenbouw het zogenaamde studiehuis gerealiseerd en zijn er
samenwerkingsprojecten met de Universiteit Twente en met de Saxion Hogeschool Enschede.
Meer begaafde leerlingen kunnen door middel van de Masterclass hun vwo-opleiding volgen.
‘t Genseler
In ’t Genseler ligt binnen het lesprogramma de nadruk op praktijkvakken zoals bouwtechniek,
textiele werkvormen, metaalbewerking, koken, groen, arbeidstraining, verzorging, facilitaire
diensten en kantoorpraktijk/winkelpraktijk. In het verlengde van deze praktijk gaan leerlingen
vanaf 15-jarige leeftijd stagelopen buiten de school. De theoretische vorming staat ten dienste
van de praktijkvakken. ’t Genseler bereidt haar leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijk
bestaan in de maatschappij door onder meer bevordering van praktische en sociale
redzaamheid, aanbieden van theoretische vakken, arbeidsvoorbereiding en
arbeidsbemiddeling.
C.T. Storkcollege
In het C.T. Storkcollege ligt de nadruk op actief leren. Niet alleen bij de praktijkvakken, maar
ook bij de theoretische vakken kunnen de leerlingen door praktisch leren de leerstof onder de
knie krijgen. Beeldende vakken, bedrijfsbezoeken, stage en het uitvoeren van praktische
opdrachten nemen een belangrijke plaats in. OSG Hengelo en Scholengroep Carmel Hengelo
bieden gezamenlijk één onderwijsconcept voor leerlingen in het vmbo.
Montessori College Twente
In het Montessori College Twente wordt gewerkt volgens de ideeën van Maria Montessori.
Daarbij is een aantal onderwijskundige keuzes gemaakt zoals: het werken met een
takensysteem, werkwijzers en een 60-minuten rooster. Leerlingen leren keuzes te maken.
Docenten begeleiden en observeren en helpen daar waar dat nodig is. Het Montessori College
Twente heeft bovendien een afdeling tweetalig onderwijs en een Euregioklas.
Collectieve ambitie
OSG Hengelo wil als een openbare, brede scholengroep waarin alle typen voortgezet onderwijs
- van praktijkonderwijs tot en met gymnasium - zijn vertegenwoordigd, bereiken dat elke
leerling zichzelf en zijn talenten optimaal kan ontwikkelen. OSG Hengelo is een professionele
organisatie die kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbiedt met medewerkers die een passie
voor onderwijs hebben. Met de eigen identiteit van de vier scholen binnen OSG Hengelo wordt
maatwerk geleverd. Dit gebeurt in uitdagende omgeving waar directies professionele ruimte
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hebben.
Positionering en samenwerking
OSG Hengelo is primair verankerd in Hengelo en de direct omliggende regio. De vier scholen
liggen in of nabij het centrum van de stad. OSG Hengelo heeft samenwerkingsverbanden en
contacten met onder andere de volgende partners:
• Dr. Schaepmanstichting voor openbaar, katholiek en protestants-christelijk onderwijs in
Hengelo;
• Stichting Carmelcollege, de samenwerkingsschool binnen het vmbo (C.T. Stork College);
• ROC van Twente, Saxion Hogescholen in Enschede en Deventer;
• Attendiz, scholengroep voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs in Twente;
• Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 23-02 Twente Oost;
• De Programmaraad van de gemeente Hengelo waarin alle instellingen die zich met
onderwijs en jeugdzorg bezighouden, vier keer per jaar overleg voeren met de
wethouder van de gemeente Hengelo;
• Scholengemeenschappen voor openbaar voortgezet onderwijs in Enschede, Almelo,
Holten en Lochem;
• Overige instellingen voor Jeugdzorg, Welzijnswerk en Kinderopvang.
Bestuursbureau
OSG Hengelo heeft de ondersteunende diensten ten behoeve van de vier scholen
ondergebracht in het bestuursbureau. Medewerkers van het bestuursbureau verlenen
diensten aan het College van Bestuur en de schooldirecteuren. Op het bestuursbureau werken
16 medewerkers. Bij het bestuursbureau zijn de volgende ondersteunende diensten
ondergebracht:
• Financiële zaken
• Personeelszaken
• Facilitaire zaken
• ICT
• Directiesecretariaat

2. Informatie over de vacature lid Raad van Toezicht
Over de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de stichting en de uitvoering daarvan.
Hij staat de bestuurder met raad terzijde. Daarnaast geeft de Raad van Toezicht goedkeuring
aan onder meer de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en het strategisch beleid. De
Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden (inclusief voorzitter). De Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) heeft het recht een bindende voordracht te doen voor één
zetel in de Raad van Toezicht; verder heeft de oudergeleding van de GMR eveneens het recht
een bindende voordracht te doen voor één zetel in de Raad van Toezicht. Voor de overige
zetels heeft de Raad van Toezicht het recht een voordracht te doen.
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeenteraad van Hengelo.
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Elk lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar, waarbij éénmaal herbenoeming
mogelijk is. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar
onafhankelijk, kritisch en waar nodig complementair kunnen opereren. Er wordt gestreefd
naar een gemengde samenstelling. De huidige vacature is ontstaan door reglementair
aftreden.
Aandachtsgebieden Raad van Toezicht
Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie van de stichting;
De rechtmatigheid en doelmatigheid van het financiële beheer en beleid van de
stichting;
Het functioneren en handelen van de bestuurder;
De effecten van belangrijke externe ontwikkelingen voor de ontwikkeling van
de uitvoeringsorganisatie binnen het onderwijs;
De communicatie met de belangrijkste interne (MR-ouders en MR-personeel) en
externe (gemeenten, andere instellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties) stakeholders;
Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur;
Het optreden als werkgever van het bestuur (benoeming, beoordeling, schorsing en
ontslag, rechtspositie, bezoldiging).
Profiel lid Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht zoekt ter aanvulling een lid voor de portefeuille onderwijs. Dat betekent
dat deze beschikt over brede kennis en ervaring binnen, bij voorkeur het voortgezet,
onderwijs. Daarnaast beschikt de nieuwe toezichthouder, zo mogelijk, over bestuurlijke
ervaring binnen het onderwijs of een aan het onderwijs verbonden sector en vanzelfsprekend
is deze maatschappelijk geëngageerd.
Van de nieuwe toezichthouder wordt verder verwacht dat hij op de hoogte is met inhoudelijke
ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs en dat hij/zij visie heeft op goed onderwijs en in
staat is om cijfers over de kwaliteit van het onderwijs op hun merites te beoordelen.
Functie-eisen en competenties
Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt, naast de kennis en ervaring voor een specifieke
portefeuille in elk geval over de volgende kwaliteiten:
Ervaring met onderwijs in het algemeen;
Een academisch denk- en werkniveau;
Een goede balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
Het vermogen en houding om als klankbord voor de bestuurder te dienen;
Het vermogen om het beleid en het functioneren van de bestuurder kritisch te toetsen;
Het vermogen om advies en toezicht als collectief uit te kunnen voeren;
Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
Professionele nieuwsgierigheid, willen leren en authentiek in woord en daad;
Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie
stellen;
Zich willen laten leiden door (het gedachtengoed achter) de Code Goed
Onderwijsbestuur VO 2019
5

Honorarium
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun tijd en inzet
behorende bij de functie. Vergoeding is in lijn met advies van de beroepsvereniging voor
toezichthouders in het onderwijs VTOI-NVTK. Vergaderingen van de Raad van Toezicht vinden
plaats in Hengelo.
3. Informatie over de procedure
Begeleiding
De Raad van Toezicht van OSG Hengelo heeft Erik Versteege [Erik Versteege Search] gevraagd
de procedure voor de werving van een lid Raad van Toezicht OSG Hengelo te begeleiden.
Informatie
Informatie over OSG Hengelo is te vinden op: www.osghengelo.nl en op de websites van de
Inspectie van het Onderwijs en Scholen op de Kaart.
Belangstellenden kunnen op www.erikversteege.nl een digitaal informatiepakket downloaden.
In dit pakket zijn relevante (beleids)documenten van OSG Hengelo opgenomen. Voor meer
informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Erik Versteege.
Solliciteren
Hebt u belangstelling voor de vacature lid Raad van Toezicht van het OSG Hengelo en voldoet
u aan de functie-eisen in deze profielschets? Richt dan uw sollicitatiebrief aan de heer G.B.J.
Raanhuis, voorzitter van de Raad van Toezicht OSG Hengelo, en stuur uw brief en cv naar
info@erikversteege.nl.
Belangrijke data
Sluitingsdatum sollicitatiebrieven
Preselectiegesprekken
Sollicitatiegesprekken
Kennismakingsgesprek met Raad van Toezicht

16 november 2020
november 2020
2 december 2020
7 december 2020

Contactgegevens
Erik Versteege Search
Vijverlaan 40
7553 CC Hengelo (o)
Tel: 074 – 260 0097
06 – 1625 9779
Mail: info@erikversteege.nl
www.erikversteege.nl
Secretariaat:
Dionne Duijsens
Tel: 06 – 2515 4456
Mail: dionne.duijsens@erikversteege.nl
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