
 

 

Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge biedt opvang en onderwijs aan  
kinderen van nul tot dertien jaar in de gemeente Lingewaard. Onder de stichting vallen zeven  
integrale kindcentra (IKC’s), met onderwijs en opvang onder één dak, een basisschool met 
opvangmogelijkheden, peutergroepen en een school voor speciaal basisonderwijs.  
Samen zetten we een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar neer en bieden we verzorging,  
opvang en educatie vanuit één organisatie en visie. Zo spelen we beter in op ontwikkelingen  
in de maatschappij, het onderwijsveld en op landelijk en gemeentelijk beleid.  
 
De directeurbestuurder van stichting De Linge vormt het bevoegd gezag. In het door het bestuur 
periodiek vastgestelde Strategisch Beleidsplan worden de doelen en kaders voor de ontwikkeling van 
het onderwijs binnen de stichting aangegeven. De directeurbestuurder geeft leiding aan de 
bovenschoolse beleidsstructuur en de directeuren van de scholen. Daarin wordt de 
directeurbestuurder ondersteund door het servicekantoor. 
 
De Raad van Toezicht vervult de toezichthoudende taak met betrekking tot het primair onderwijs en 
de voorschoolse en buitenschoolse opvang. De raad onderschrijft de code voor Goed Bestuur van de 
PO-Raad en de governancecode van de VTOI-NVTK en handelt hiernaar. 
 
Wij zijn op zoek naar twee nieuwe leden met als specifiek aandachtsgebied financiën en/of facilitair 
management (gebouwbeheer), die per 1 januari 2019 kunnen starten. 
 
 
 
 

Als basis beschikt ieder RvT-lid over de 
volgende kwaliteiten: 

 Instemming met doel en visie van de 
stichting; 

 Minimaal HBO-denk- en werkniveau;  

 Bestuurlijke ervaring; 

 Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; 

 Onafhankelijke opstelling ten opzichte 
van het bestuur; 

 Gericht op samenwerking; 

 Voldoende tijd om vergaderingen bij te 
wonen en extra taken uit te voeren. 

 
Sollicitaties 
Zend uw cv met motivatie uiterlijk  
14 november 2018 per mail naar: 
raadvantoezicht@delinge.nl, ter attentie van 
mevrouw B.T.M. van Waesberghe (lid Raad van 
Toezicht). Voor nadere toelichting is zij te 
bereiken op 06-20537758. 
De gesprekken zijn gepland op maandag 3 
december van 19.00-22.00 uur op het kantoor 
van De Linge, Polseweg 13 in Huissen. 

De RvT-leden streven een professioneel 
werkklimaat na waarin toezicht houden op 
basis van vertrouwen, samenwerking, 
transparantie en pro-activiteit leidend is. De stijl 
van toezicht houden past bij de visie van De 
Linge en de codes van de branche-organisaties 
zijn uitgangspunt. 
De RvT ziet erop toe dat de Stichting haar 
statutaire en maatschappelijke opdracht 
waarmaakt. Zij houdt afstand tot de dagelijkse 
praktijk van de Stichting en richt zich op 
strategische onderwerpen, de hoofdlijnen van 
het beleid en de daarmee samenhangende 
doelen. Zij keurt bestuursbesluiten goed en 
vraagt verantwoording aan de bestuurder. 
Bij de samenstelling van de RvT wordt gekeken 
of er voldoende algemene financiële, 
onderwijskundige, juridische en bestuurlijke 
expertise aanwezig is. 

 
 
 

 

 

De Linge is op zoek naar 

twee leden Raad van Toezicht  

Gevraagde kwaliteiten Toezichtsfilosofie 
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