
 
 

 

 

Wegens het terugtreden van twee leden is de Raad van Toezicht van Vitus Zuid op zoek 

naar een  

 

Lid van de Raad van Toezicht 
 

 

Vitus Zuid 

Vitus Zuid is sinds 1 augustus 2015 een van de vier instellingen voor Cluster 2 onderwijs in 

Nederland. Vitus Zuid bestaat uit drie onderwijseenheden met scholen voor (voortgezet) 

speciaal onderwijs en ambulante begeleiding van leerlingen met een auditieve en/of 

communicatieve beperking. Het betreft de Taalbrug SO, de Taalbrug VSO en de Mgr. 

Hanssen. De scholen verzorgen gezamenlijk onderwijs aan ruim 1100 leerlingen en er 

worden ongeveer 400 leerlingen ambulant begeleid. Bij Vitus Zuid zijn ruim 450 

medewerkers in dienst op vestigingen in Eindhoven, Helmond, Venlo, Roermond en 

Hoensbroek.  

In de uitgangspunten van de instelling is beschreven dat zoveel als mogelijk en wenselijk 

decentraal geregeld wordt. Vanwege de geografische spreiding van de locaties is er 

ruimte voor “couleur locale”. Daarnaast hecht Vitus Zuid belang aan het verder 

ontwikkelen van de instelling als geheel. 

 

Raad van Toezicht  

De instelling kent een meerhoofdige decentrale directie, een centrale bestuurder en een 

Raad van Toezicht. De bestuurder legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan 

de Raad van Toezicht.  

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de doelstelling en de maatschappelijke 

legitimatie van de instelling en in het bijzonder op de verwezenlijking van de missie, visie 

en het strategisch beleid alsmede op het functioneren van de bestuurder. De Raad 

adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd. De Raad treedt tevens op als 

werkgever van de bestuurder. 

De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen. Op dit 

moment bestaat de Raad uit 3 leden. De leden van de Raad worden benoemd door de 

Raad van Toezicht. De medezeggenschapsraad heeft het recht een bindende voordracht 

te doen voor één zetel in de Raad. De Raad van Toezicht kent de portefeuille van 

voorzitter en vicevoorzitter. De leden van de Raad hebben recht op een honorering 

conform de richtlijnen van de VTOI in relatie tot WNT 2.  Deze vergoeding wordt ook 

geacht te voorzien in de door de toezichthouder gemaakte onkosten.  

 



 
 

 

Profiel  

Van het toekomstige lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij of zij 

o beschikt over voldoende maatschappelijke, bestuurlijke en 
organisatorische ervaring om als toezichthouder van een relatief grote 
onderwijsorganisatie te functioneren; 

o kennis en ervaring heeft vanuit het management van een speciaal 
onderwijsorganisatie; 

o zich betrokken voelt bij het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en op 

hoofdlijnen vertrouwd is met de ontwikkelingen in het onderwijs; 

o beschikt over een relevant (boven)regionaal dan wel landelijk netwerk; 

o op strategisch niveau kan opereren; 

o in staat is als adviseur op te treden; 

o besluitvaardig is, verantwoordelijkheid neemt voor besluiten en waar nodig 

durft te handelen en  

o goed kan functioneren in teamverband.  

 

Procedure  

U kunt uw brief en Curriculum Vitae tot uiterlijk 31 oktober 2016 sturen naar de 

bestuurssecretaris, via onderstaand adres.  

De gesprekken zullen plaatsvinden op 15 november 2016. 

 

Adresgegevens:  

VITUS ZUID  

T.a.v. Margo Jenniskens, bestuurssecretaris 

Postbus 1377 

5602 BJ EINDHOVEN  

Of per mail: m.jenniskens@vituszuid.nl  

 

Meer informatie  

Kijk voor verdere informatie over de instelling op www.vituszuid.nl. 

Voor specifieke informatie over de functie of over de procedure, kunt u contact opnemen 

met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Edwin Verlangen, via 

telefoonnummer 088-5257715 

 

 

 


