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STICHTING VOOR CHRISTELIJK SPECIAAL  BASISONDERWIJS 

  voor Barneveld en omgeving  

 

Inleiding 
 

In dit document wordt weergegeven welke competenties en kwaliteiten van  

bestuursleden worden verwacht, een profielschets. De in 2018 opgestelde 

profielschets is aangepast aan de bestuursstructuur die vanaf 1 maart 2020 in werking 

zal treden. De Vogelhorst heeft gekozen voor een one tier bestuursmodel. Het bestuur 

bestaat uit een uitvoerende bestuurder, de directeur-bestuurder, en een 

toezichthoudend, algemeen bestuur. De bestuursleden worden op voordracht van het 

bestuur of anderen in de organisatie door het bestuur benoemd op basis van het dit 

profiel. 

 

 

BESTUURSPROFIEL – algemeen  
 Het bestuur wordt gevormd door minstens 5 personen, met een maximum  

van 7. Eén lid van het bestuur is uitvoerende bestuurder, directeur-bestuurder 

genoemd, de overige leden van het bestuur vormen tezamen het 

toezichthoudende, algemene bestuur.  

 De meerderheid van de toezichthoudende bestuursleden komt uit de regio 

Barneveld en is bij voorkeur ouder/verzorger van een (oud) leerling van de 

school.  

 Toezichthoudende bestuursleden worden benoemd voor een periode van 

vier jaar. Zij kunnen eenmaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd. 

 Er is een vastgesteld rooster van aftreden waaruit is af te leiden wanneer 

de bestuurstermijn van de individuele bestuursleden afloopt. 

 Voorafgaand aan het benoemingsbesluit overlegt het te benoemen 

bestuurslid een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

 De MR heeft adviesrecht ten aanzien van de profielschets en de benoeming 

van de uitvoerend bestuurder. 

 Personen in dienstverband van de Stichting, alsmede personen die lid zijn van 

de medezeggenschapsraad, kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.  

 Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij vanuit de protestants-christelijk 

identiteit zich houden aan ethische, zakelijke en wettelijke normen en 

waarden en de grondslag en doelstelling van de stichting onderschrijven en  

bijdragen aan het in stand houden van de protestants-christelijke     grondslag 

van de organisatie. 

 Bestuursleden zijn zich bewust de organisatie als geheel te 

vertegenwoordigen en een voorbeeldfunctie te vervullen. 

 De voorzitter van het bestuur wordt in functie benoemd. De uitvoerende 

bestuurder kan geen voorzitter zijn.  

 De leden van het bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die 



 

 

 

 

zij in hun hoedanigheid vernemen, en waarvan zij het vertrouwelijke karakter 

moeten begrijpen. De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging 

van het lidmaatschap van het bestuur. 

 Het lidmaatschap van de toezichthoudende leden is bezoldigd. Declaraties voor 

te maken kosten uit hoofde van de bestuursfunctie vindt in overleg plaats. 

 Het bestuur opereert als een eenheid waar het de bevoegdheden van het 

gehele bestuur betreft. Het toezichthoudend bestuur fungeert als één orgaan. 

Het bestuur hanteert een stijl die zowel duidelijk als consistent is en hanteert 

daarbij de door de wet vastgestelde scheiding tussen toezicht en bestuur. 

 De verantwoordelijkheid tussen het toezichthoudend bestuur en de uitvoerende 

bestuurder is vastgelegd in het Bestuursreglement d.d. xxxxx 

 Bestuursleden functioneren minimaal op HBO denk- en werkniveau.  

 Bestuursleden zijn in staat strategisch te denken op het gebied van onderwijs in 

relatie tot andere maatschappelijke velden. 

 Bestuursleden kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en 

maatschappelijke trends op het gebied van onderwijs en aan onderwijs 

gerelateerde zaken, door daarop vanuit de eigen maatschappelijke 

betrokkenheid een professionele visie te ontwikkelen.  

 Bestuursleden participeren actief binnen vergaderingen, inspireren de 

uitvoerend bestuurder en leveren vanuit eigen ervaring of vakspecifieke kennis 

een bijdrage aan het te formuleren strategisch beleid.  

 Bestuursleden leveren een bijdrage aan de jaarlijkse verantwoording, af te 

leggen aan  alle betrokkenen. Zij oriënteren zich op de visie van en hebben 

contact met de voor de stichting relevante belanghebbenden, in het bijzonder 

de doelgroep van ouders/verzorgers in het voedingsgebied.  

 Bestuursleden zijn bereid   zich de  materie  van het (speciaal)  onderwijs  eigen  te  

maken   en   volgen  hierbij de onderwijsontwikkelingen en knelpunten. 

 Bestuursleden hebben oog voor de politieke en maatschappelijke verhoudingen 

in relatie tot SBO De Vogelhorst en/of onderwijs in het algemeen, zowel 

gemeentelijk, regionaal als landelijk. 

 

 

BESTUURSPROFIEL – toezichthoudende taak 

Het toezichthoudende taak van het bestuur vraagt van de leden onder meer dat: 

 tenminste twee van hen ervaring hebben als toezichthouder, dan wel door hun kennis 

en visie op de toezichthoudende taak ruim voldoende kunnen bijdragen aan de 

governance van de stichting zodat voldaan  kan worden aan de eigentijdse normen uit 

de wet en de governancecode. 

 zij op de hoogte zijn van de eigentijdse verwachtingen die vanuit onder meer de 

wetgeving, samenleving en beroepsgroep van het toezicht hebben. 

 zij reflectief zijn en bereid elkaar aan te spreken en aangesproken te worden op de 

toegevoegde waarde in het bestuur. 



 

 

 

 

 zij jaarlijks het bestuurlijk functioneren en het uitgeoefende toezicht evalueren en op 

basis daarvan vast te stellen wat de leden individueel en gezamenlijk het jaar daarop 

aan educatie zullen oppakken. 

 zij verantwoordelijkheid dragen voor goed werkgeverschap voor de uitvoerend 

bestuurder.  

 

BESTUURSPROFIEL – specifieke taak 
Binnen het toezichthoudende bestuur wordt gewerkt met aandachtsgebieden. Voor de 

voorzitter en drie aandachtsgebieden is de profielschets aangevuld.  

 

Voorzitter: 

 is in staat leiding te geven aan de bestuursvergaderingen; 

 heeft bij voorkeur ervaring in een toezichthoudende functie; 

 bewaakt de procedures en de integriteit van het bestuursproces; 

 is in staat medebestuurders aan te spreken op hun aanwezigheid en effectiviteit; 

 heeft ervaring en affiniteit met het invullen van de werkgeversrol; 

 voert regelmatig, tenminste tussen de vergaderingen van het bestuur in, overleg met 

het uitvoerend, dagelijks bestuurder; 

 stelt met het dagelijks bestuur de agenda op en bereidt de vergaderingen voor; 

 is (indien nodig op korte termijn) beschikbaar voor het klankborden met de uitvoerend, 

dagelijks bestuurder. 

 

Aandachtsgebied Financiën  

Het bestuurslid met aandachtsgebied financiën: 

 heeft kennis van en ervaring met de financiën in het algemeen en is in staat zich snel 

de financiering van een SBO eigen te maken;  

 onderhoudt contact met de uitvoerend bestuurder over financiële zaken; 

 onderhoudt contact met de externe accountant. 

 

Aandachtsgebied Onderwijskwaliteit 

Het bestuurslid met aandachtsgebied Onderwijskwaliteit:  

 heeft kennis van het (primair) onderwijs in het algemeen en de bijzondere eisen die 

aan het SBO worden gesteld in het bijzonder; 

 is op hoofdlijnen op de hoogte met het overheidsbeleid en de wijze waarop het 

externe toezicht werkt;  

 is op de hoogte van het beleidsthema ‘passend onderwijs’ en volgt de ontwikkelingen 

op dat terrein; is in staat over passend onderwijs en de positie van SBO De Vogelhorst 

binnen het Samenwerkingsverband te klankborden met de uitvoerend bestuurder;  

 volgt de ontwikkelingen op het terrein van onderwijskwaliteit in brede zin. 

 

Aandachtsgebied Personeel en Organisatie 

Het bestuurslid met aandachtsgebied Personeel en Organisatie: 



 

 

 

 

 heeft kennis en ervaring op het terrein van het management van een uitvoerende 

organisatie, bij voorkeur in het onderwijs; 

 kan zich snel verdiepen in alle kwesties die zich in brede zin binnen een 

onderwijsorganisatie kunnen voordoen bijvoorbeeld op het terrein van huisvesting, ICT, 

AVG, juridische kennis, samenwerking met andere organisaties (Jeugdzorg), etc.;  

 is in staat en bereid over deze thema’s met de uitvoerend bestuurder te klankborden. 



 

 

 

 

 

Bijlage: aanvullende informatie  
 

Algemeen 

De 'Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs voor Barneveld en omgeving' is het 

bevoegd gezag van de school voor het Christelijk Speciaal Basisonderwijs 'De Vogelhorst' 

in Barneveld. De Vogelhorst is een zogenoemde éénpitter, wat inhoudt dat onder het 

bestuur van de stichting maar één school resulteert. Het bestuur vergadert gemiddeld 

zes keer per jaar. Voor de dagelijkse aansturing van De Vogelhorst is er een uitvoerend 

bestuurder, zgn. directeur-bestuurder.  

 

Bestuursondersteuning 

Het bestuur van de stichting maakt gebruik van administratiekantoor, Dyade te Ede. 

Dyade verleent administratieve ondersteuning voor de school op het gebied van 

personeel en financiën. 

De Vogelhorst is lid van Verus (voorheen De Besturenraad) www.verus.nl, de PO-raad 
www.poraad.nl en het SBO werkverband www.sbowerkverband.nl 

De school is lid van het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. Zij houden door 

middel van nieuwsbrieven besturen op de hoogte van ontwikkelingen www.swvrgv.nl 

 

De school 

Informatie over de school is beschikbaar op de website www.devogelhorst.nl Hier staat 

onder andere de Schoolgids en het Bestuursverslag. 

SBO De Vogelhorst is gevestigd in een gebouw aan de ds E. Fransenlaan 1 in Barneveld.  

 

De school bestaat uit een leerlingaantal dat varieert tussen de 160 en 200 leerlingen per 

schooljaar. Er zijn ruim 40 personeelsleden werkzaam, bestaande uit onderwijzend- en 

onderwijsondersteunend personeel (totaal ongeveer 27 fte). Naast 12 groepen met SBO-

leerlingen, zijn er ook twee specifieke groepen leerlingen in de Vogelhorst gehuisvest. Het gaat 

hierbij om de thuisnabije groep vanuit speciaal onderwijs De Wegwijzer in Ede en de 

observatieklas, waarbij er intensief wordt samengewerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin 

(CJG) Barneveld.  

De Vogelhorst heeft een regionale functie. Leerlingen komen uit de wijde omtrek, uit 

onder andere de gemeenten Barneveld, Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel of  

Woudenberg en Hoevelaken. Veel leerlingen komen dan ook met leerling-vervoer 

(bekostigd door de gemeenten) naar school.  

 

SBO De Vogelhorst is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Dat betekent dat 

alleen leerlingen toelaatbaar zijn die toestemming hebben gekregen vanuit het 

samenwerkingsverband waartoe De Vogelhorst behoort. Deze 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt afgegeven door samenwerkingsverband (SWV) 

Rijn en Gelderse Vallei. Dit SWV geeft niet alleen TLV's af, maar bekostigt ook alle 

http://www.verus.nl/
http://www.poraad.nl/
http://www.sbowerkverband.nl/
http://www.swvrgv.nl/
http://www.devogelhorst.nl/


 

 

 

 

leerlingen boven de zogenoemde 2% norm.   

 

Een deel van het OOP (onderwijs ondersteunend personeel) voert werkzaamheden uit 

voor het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei op basis van "detachering". Het 

SWV huurt deze medewerkers van De Vogelhorst in voor specialistische ondersteuning 

op reguliere basisscholen. Dit is een uitloop van verplichtingen die waren ontstaan uit 

de WSNS verbanden. Voor meer informatie over het SWV, zie 

www.swvrijnengeldersevallei.nl. 

 

Er is een medezeggenschapsraad (MR) en deze bestaat uit drie personeelsleden en drie 

ouders/verzorgers. Ongeveer twee keer per jaar woont een delegatie van het bestuur een 

overleg van de MR bij.  
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