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Voordracht benoeming lid raad van Toezicht

Geachte leden van de Gemeenteraad,
Vorig jaar hebben wij u op de hoogte gesteld dat wij één van de vacatures in onze Raad
van Toezicht, ondanks een wervingsprocedure, niet hebben kunnen vervullen. Wij
kondigden aan dat we deze procedure in het najaar 2021 opnieuw zouden gaan starten.
De afgelopen periode hebben wij de werving en selectieprocedure voor de vacante
positie binnen onze Raad van Toezicht, Bestuurlijke ervaring, affiniteit met
onderwijsinnovatie en digitalisering, doorlopen. Wij kunnen u melden dat wij erin zijn
geslaagd om een kandidaat aan u voor te dragen voor benoeming.
Voor het vervullen van de RvT portefeuille is een duidelijk en hernieuwd functieprofiel
opgesteld om de juiste kandidaat te kunnen werven en selecteren. De
Benoemingsadviescommissie (BAC) is samengesteld uit twee leden van GMR en twee
leden van de RvT. De kandidaten zijn gesproken door alle leden van de BAC in twee
gespreksrondes en dit heeft geresulteerd in de selectie van één kandidaat. De BAC
draagt unaniem deze kandidaat voor die per 1 september 2022 kan worden benoemd als
lid van de RvT van Stopoz.
Bijgesloten treft u de profielschets van de Raad van Toezicht (bijlage 1) en een beknopt
curriculum vitae van het voor te dragen RvT-lid.
Wij vragen u akkoord te gaan met de benoeming van:
· Bart Oremus

Met de aanstelling van dit nieuwe lid van de RvT zijn alle posities binnen de RvT ingevuld
(vijf). We verwachten dat Stopoz zal beschikken over een deskundige RvT die kan bogen
op ruime ervaring, deskundigheid en betrokkenheid. Deze RvT moet in staat zijn om
haar toezichthoudende taken adequaat uit te voeren en Stopoz de onderwijsorganisatie
te laten zijn die de ingezette strategische koers verder kan voortzetten met de missie
‘Onderwijs van vandaag verbinden met de wereld van morgen’ en een schoolklimaat
waarbinnen leerlingen en personeel uitgedaagd worden en met plezier werken’.

Met vriendelijke groet,

M.P. Stuifbergen
College van Bestuur

Bijlage: twee documenten

