OPROEP
Werving AB-leden PO-Raad
Aan

: de leden van de PO-Raad

Datum

: 27 september 2012

Beste collega’s,
In de ALV van de PO-Raad op 19 september jl. is besloten om te gaan werken met een
bestuur bestaande uit een dagelijks bestuur (DB) en een algemeen bestuur (AB). Het
AB bestaat uit leden van de PO-Raad, die naast hun werkzaamheden als
(gemandateerd) bestuurder ook werkzaamheden voor de PO-Raad verrichten. Nadere
informatie over de nieuwe bestuursstructuur treft u aan in de notitie PO-Raad 2.0.
Voor 1 januari 2013 willen wij de samenstelling van het eerste AB op papier rond
hebben. De voordracht vindt plaats in de ALV van 22 januari 2013 en het nieuwe
bestuur treedt aan op 1 april 2013. Bijgaand treft u de profielschets voor AB-leden
aan. Namens de ALV zijn ondergetekenden belast met de werving en selectie van het
AB. Graag komen wij in contact met collega-bestuurders die zich kandidaat stellen
voor een AB-functie.
Hebt u belangstelling en voldoet u aan het profiel? Dan nodigen wij u van harte uit
om te solliciteren!
Kent u collega-bestuurders, die voldoen aan het profiel? Laat het hen én ons weten.
Solliciteren kan door uiterlijk 26 oktober 2012 bijgaand vragenformulier in te vullen
en samen met een actueel CV digitaal toe te sturen: selectiecommissieAB@poraad.nl
Tijdpad werving:
U kunt uw belangstelling kenbaar maken tot en met 26 oktober 2012
De selectiegesprekken voor de eerste ronde vinden plaats op 5 november en op 7
november 2012
De selectiegesprekken voor de tweede ronde vinden plaats op 22 november en op
28 november 2012
Wij hopen op 22 januari 2013 een enthousiast en deskundig AB aan de ALV te
kunnen voordragen!
Met vriendelijke groet,
Loek van der Kroon, Voorzitter College van bestuur, SKOH Hoofddorp
René van Harten, Directeur-bestuurder, Stichting Lek en IJssel te IJsselstein
Thea Meijer, voorzitter College van Bestuur, SPO Utrecht (voorzitter commissie)

PROFIELSCHETS
Leden Algemeen Bestuur PO-Raad
Achtergrondinformatie
De PO-Raad is sinds januari 2008 de sectororganisatie voor het primair onderwijs.
1,6 miljoen kinderen leren in 7500 scholen voor basisonderwijs, speciaal
basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, vaardigheden om zich voor te
bereiden voor hun verdere schoolloopbaan en hun deelname aan de samenleving.
De PO-Raad behartigt de belangen van het primair onderwijs ten opzichte van de
politiek en de samenleving.
Belangrijke thema’s hierbij zijn de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid, met name de
kwaliteit van het onderwijs, de bekostiging en goed werkgeverschap. De PO-Raad
streeft ten behoeve van de belangenbehartiging naar samenwerking met relevante
partners.
Op 1 april 2013 wordt een nieuwe bestuursstructuur van de PO-Raad
geïmplementeerd met het doel de ledenbetrokkenheid en ledenbinding binnen de
vereniging te versterken. Het bestuur van de PO-Raad zal vanaf 1 april 2013 bestaan
uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het AB bestaat uit
leden van de PO-Raad. Het DB bestaat uit twee personen die fulltime beschikbaar
zijn: een voorzitter en een vice-voorzitter.
Het bestuur (AB en DB) is beleidsbepalend op basis van het strategisch kader zoals
door de ALV is vastgesteld. Door de vorming van een AB en DB worden de
ledeninvloed en het draagvlak voor het beleid van de PO-Raad sterker. De leden van
het AB en DB worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Het AB is een ‘team’, waarin verschillende expertises vertegenwoordigd zijn. Het AB
bestaat uit minimaal 8 en maximaal 10 leden. De verscheidenheid van de sector is
herkenbaar in de samenstelling van het team:
- basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs
- omvang (kleine, middelgrote en grote besturen
- regio
- denominatie
De ALV heeft besloten om de wervings- en selectiecommissie te vragen twee leden in
het team op te nemen die (ook) actief zijn in het (V)SO en/of het Sbao.

Het Algemeen Bestuur
AB-leden vormen samen een team, waarin verschillende expertises aanwezig zijn
(0nderwijskwaliteit, leerlingenzorg, goed bestuur, bekostiging en financieel beleid,
goed werkgeverschap en professionalisering, onderwijshuisvestingsbeleid,
samenwerking met maatschappelijke (keten-)partners, onderwijsinnovatie).
AB-leden participeren actief in de vereniging, bijvoorbeeld in (informele) netwerken
en/of in een van de thematische netwerken van de PO-Raad. Zij zijn betrokken en
actief in de sector. AB-leden hebben expliciet de taak om bij de leden van de PO Raad
betrokkenheid te genereren.
De leden van het AB hebben geen executieve rol. Dat is voorbehouden aan de leden
van het DB, die samen met de AB-leden het bestuur vormen.
AB-leden verrichten hun werkzaamheden naast hun werkzaamheden als bestuurder
PO. De indicatieve tijdsinvestering voor AB-leden bedraagt twee dagdelen per maand.
De AB-leden komen in aanmerking voor een vacatieregeling.

Profiel
Ervaring
-

Uitstekende algemene bestuurlijke kwaliteiten en ruime bestuurlijke ervaring in
het primair onderwijs;
Bij voorkeur ook (bestuurlijke) ervaring in andere maatschappelijke organisaties.

Kwaliteiten
-

-

-

Een duidelijke visie op de betekenis van het primair onderwijs voor de
samenleving en de positie van het primair onderwijs in het maatschappelijke
krachtenveld;
Relevante kennis en vaardigheden om zich op landelijk niveau t.b.v.de
ontwikkeling en positionering van het gehele primair onderwijs in te zetten;
Inzicht in het politiek/bestuurlijke krachtenveld rond het primair onderwijs,
alsmede een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
Uitstekende communicatieve vaardigheden om op landelijk niveau een bijdrage te
leveren aan het versterken van het PO en het behartigen van de belangen van het
PO;
Beschikt over een breed relevant netwerk binnen het PO en is in staat om leden te
binden op gezamenlijke thema’s en speerpunten;
Een onafhankelijk denker, die buiten bestaande kaders kan denken en in staat is
om, los van de eigen situatie, actief mee te denken over de ontwikkeling van de
gehele sector PO;

-

Een echte teamspeler die resultaatgericht werkt en gericht is op samenwerken en
verbinden en voldoening haalt uit gemeenschappelijk behaalde resultaten;
Heeft specifieke expertise en ervaring m.b.t. een of meerdere relevante
beleidsterreinen en/of onderdelen van het primair onderwijs.

Benoemingsvereiste
Benoeming staat alleen open voor statutair bestuurders of bestuurlijk gemandateerde
directeuren van een lid van de PO Raad.

Procedure
De Raad van Toezicht heeft, met instemming van de ALV, een commissie ingesteld
ten behoeve van de werving en selectie van AB-leden. De commissie bestaat uit drie
leden uit de vereniging:
- mevrouw Thea Meijer (SPO Utrecht), tevens voorzitter van de commissie
- de heer René van Harten (Stichting Lek en IJssel, IJsselstein)
- de heer Loek van der Kroon (SKOH, Hoofddorp)
De commissie zal een team AB voordragen aan de Raad van Toezicht, de Raad van
Toezicht zal dit team vervolgens voordragen voor benoeming aan de ALV op 22
januari 2013. De ALV besluit vervolgens al dan niet tot benoeming van het team, er
vindt geen besluitvorming plaats over benoeming van individuele leden van het AB.

