
 

Lid Raad van Toezicht 

De functie 
De raad van toezicht van Mytylschool Roosendaal zoekt per 1 september 2023 een nieuw lid. Als 

lid van de raad van toezicht houdt u vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid toezicht op 

een schoolorganisatie gespecialiseerd in het geven van onderwijs, opvoeding en pedagogische 

begeleiding aan leerlingen met een chronische ziekte of lichamelijke of meervoudige handicap, al 

dan niet in combinatie met andere functionele beperkingen. U heeft dan ook een groot hart voor 

het speciaal onderwijs en bent maatschappelijk betrokken. 

 
Voor u is toezichthouden de basis van maatschappelijke verantwoordelijkheid met een goede balans 

tussen waarde gedreven en resultaatgericht toezicht. U bent een prettige sparringpartner en 

versterkt de raad van toezicht met open en kritische blik. Met kennis van zaken geeft u raad aan de 

directeur-bestuurder. Het voeren van de kritische dialoog met de directeur-bestuurder over doelen, 

besturing, haalbaarheid, risico’s, resultaten en hun onderlinge samenhang behoort tot uw kerntaak 

als toezichthouder. Proactief, toekomstgericht en met een scherp bewustzijn voor toezicht en 

bestuur geeft u hier invulling aan. U bent daarbij gericht op het belang van de organisatie in zijn 

geheel en de kwaliteit van het onderwijs in het bijzonder. De leden van de raad van toezicht 

functioneren onafhankelijk, zonder last of ruggespraak of onverenigbaarheden. 

 

Ingangsdatum 1 september 2023 

 

Wat bieden wij? 
Mytylschool Roosendaal is een vitale en energieke organisatie met het streven om voor ieder kind 

maatwerk te bieden. De raad van toezicht opereert volgens de uitgangspunten van modern toezicht. 

De leden voelen zich verbonden met de organisatie en hebben bijgedragen aan de ontwikkelingen 

van de school. Het contact met de directeur-bestuurder en medezeggenschap is open en 

constructief. De organisatie is solide en heeft een belangrijke maatschappelijke functie. De ambitie 

van de organisatie is om door bundeling van expertise, verbetering en vernieuwing van onderwijs en 

leerlingenzorg goed onderwijs en bijbehorende maatschappelijke dienstverlening voor de regio 

Roosendaal te verzorgen, waardoor kinderen maximale ontwikkelingskansen geboden worden. 

Voor de leden raad van toezicht gelden de volgende zaken: 

• op samenwerking gerichte collega-toezichthouders en directeur-bestuurder; 

• een professioneel ingerichte raad met een diversiteit aan expertise; 

• een prettige werksfeer; 

• onkostenvergoeding voor o.a. reiskosten en individuele en collectieve deskundigheidsbevordering; 

• een zittingstermijn van vier jaar met mogelijkheid tot één keer verlengen. 



Informatie over de organisatie 
Mytylschool Roosendaal biedt onderwijs en kinderrevalidatie aan leerlingen van 4 tot en met uiterlijk 21 

jaar. De leerlingen zijn verdeeld in twee afdelingen te weten: de afdeling Speciaal Onderwijs (SO) en de 

afdeling Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Naast het SO en VSO heeft de Mytylschool een Peutergroep 

van 1,5 - 4 jaar waar een integraal aanbod gegeven wordt van pedagogische ondersteuning en 

kinderrevalidatie. Elke dag opnieuw zetten de professionals zich met hart en ziel in om het beste onderwijs, 

de beste zorg en ondersteuning te bieden aan leerlingen, zodat zij optimaal en in samenwerking met 

anderen hun talenten ontdekken en zich kunnen ontwikkelen. Alles is gericht op een zo zelfstandig mogelijk 

functioneren op de gebieden wonen, arbeid/dagbesteding, vrijetijdsbesteding en burgerschap. 

 
Mytylschool Roosendaal wordt bestuurd door een directeur-bestuurder (éénpitter) die rechtstreeks 

rapporteert aan de raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden die de Code Goed Bestuur 

als uitgangspunt voor hun handelen nemen en ingeschreven staan bij de VTOI. Hij vergadert ongeveer zes 

keer per jaar. 

 
Voor meer informatie zie de website van www.mytylschoolroosendaal.nl 

 

Wat vragen wij? 
Het lid van de raad van toezicht: 

• is in staat om integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van het bestuur; 

• is op basis van kennis en ervaring in staat om op het niveau van het bestuur te fungeren als 

sparringpartner over vraagstukken waar het bestuur voor staat; 

• is zich bewust van zijn/haar toezichthoudende rol en kan zich dienovereenkomstig gedragen; 

• heeft kennis van de context van de organisatie en inzicht in de diverse belangen en 

netwerkspelers waar de organisatie mee te maken heeft; 

• kan (globale) informatie interpreteren en kan beleidsvoorstellen beoordelen op hun effecten 

voor de organisatie en de maatschappelijke omgeving; 

• kan beoordelen/toezien combineren met adviseren/stimuleren; 

• is in staat tot het zich snel eigen maken van nieuwe informatie, kan omgaan met feedback, heeft 

een sterk en expliciet rolbesef en is in hoge mate in staat tot (collectieve) zelfreflectie; 

• is onafhankelijk en integer en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 

• heeft een flexibele agenda met voldoende tijd en energie om de functie als lid van de raad van toezicht 

uit te oefenen. 

 

Selectieprocedure 
Wanneer deze vacature u aanspreekt, verzoeken wij u vriendelijk om uw cv en een motivatiebrief te richten 

aan j.ernest@mytylschoolroosendaal.nl. Na de brievenselectie volgt een kennismakingsgesprek met de 

benoemingsadviescommissie (BAC) op de Mytylschool in Roosendaal. 

 
Belangrijke data 

Sluitingsdatum: 16 april 2023 

Kennismaken: dinsdagavond 25 april 2023 (vanaf 17.00 uur) 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad van toezicht Sandra van den 
Nieuwenhof, tel.nr. 06-20731263. 

 

    Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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