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Het Vlietland College (VLC) is 
een scholengemeenschap voor 
VWO, HAVO en MAVO gevestigd 
in Leiden. De school is een 
kleinschalig georganiseerde 
school met 90 medewerkers, 
het VLC organiseert onderwijs 
voor zo’n 1000 leerlingen. 
Zowel leerlingen als personeel 
werken er in een sfeer die ze 
waarderen en waarin ze zich 
aanvaard voelen. De omgang 
met elkaar én de participatie in 
de samenleving nemen een 
belangrijke plaats in. 
We staan voor onderwijs, 
begeleiding en vorming vanuit 
een christelijke 
interconfessionele achtergrond 
met respect voor en rekening 
houdend met de diversiteit van 
levensbeschouwingen in de 
samenleving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Vlietland College te Leiden 

zoekt enkele bestuursleden 
  

Het bestuur is belast met het besturen van de 

stichting voor Voortgezet Onderwijs op 

interconfessionele grondslag, het Vlietland 

College. Bij de vervulling van hun taak richten de 

bestuurders zich naar de grondslag en het doel 

van de stichting en de door haar in stand 

gehouden school, alsmede naar het belang van de 

samenleving bij goed onderwijs. Elke bestuurder 

draagt verantwoordelijkheid voor de algemene 

gang van zaken. 

Er is een functionele scheiding van toezicht en 

besturen; zowel de uitvoerende bestuurder 

(rector bestuurder) als de toezichthoudende 

bestuurders (algemeen bestuur) worden binnen 

één orgaan uitgeoefend (het bestuur).  

Er worden meerdere nieuwe bestuursleden 

gezocht, waaronder een voorzitter (vanaf zomer 

2018).  

Taakomvang  
Jaarlijks zijn er ongeveer 6 bestuursvergaderingen.  

Het gaat om een onbezoldigde functie. 

 

  
De functie  
De algemeen bestuurders: 

• Houden integraal toezicht op het beleid en 
de algemene gang van zaken binnen de 
onderwijsorganisatie en bewaken daarbij 
het belang van de instelling. 

• Staan de rector/bestuurder bij met advies 
(adviestaak en klankbordrol). 

• Vervullen de werkgeversrol ten opzichte 
van de rector/bestuurder. 

• Zijn belast met de goedkeuring van de 
begroting, het treasurystatuut, het 
jaarverslag en het strategisch 
meerjarenplan op stichtingsniveau. 
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Het profiel  

• Onafhankelijk. 

• Kennis en ervaring om de 
onderwijsinstelling en haar succes- en 
risicoparameters goed te kunnen 
beoordelen. 

• Voldoende beschikbare tijd en motivatie. 

• Integriteit, sterk normbesef, 
zorgvuldigheid. 

• Strategisch inzicht, helikopterview, 
integratief denken. 

• Kritisch analytisch oordeelsvermogen. 

• Maatschappelijk 
verantwoordelijkheidsgevoel. 

• Proactieve opstelling (informatie zoeken, 
doorvragen, netwerken). 

• Ervaring in/met evaluatieprocessen. 

• Bestuurlijke en/of toezichthoudende 
ervaring. 

• Aantoonbare ervaring met een MR. 
 

 

Specifieke kwaliteiten waarnaar we op zoek zijn: 

• Strategisch HR-beleid, sociaal beleid. 

• Functioneren, samenstelling en structuur 
van het bestuur en het management direct 
onder het bestuur. 

• Juridische aspecten rond fusies en vormen 
van (commerciële) samenwerking. 

• Communicatie- en 
positioneringvraagstukken. 

• Vastgoed- c.q. facilitair beleid. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We verzoeken u om uw belangstelling 

kenbaar te maken op het volgende adres: 

bestuur@vlietlandcollege.nl 

 

Gaarne ontvangen we uw contactgegevens, 

alsmede een korte omschrijving van uw 

motivatie en uw professionele 

werkzaamheden en eventuele bestuurlijke 

ervaring. 
  
 


