
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innerwaard is een stichting voor primair onderwijs met 7 IKC’s en 
1 basisschool op 8 locaties in de gemeenten Duiven en Westervoort.  
We bieden onderwijs aan ruim 2000 leerlingen en hebben ongeveer 230 medewerkers. 
 
De omvang van Innerwaard maakt dat we een flexibele organisatie kunnen zijn, met oog voor de 
menselijke maat; we hebben korte lijnen en medewerkers worden gezien, net zoals de kinderen 
gezien worden op hun eigen school.  
We hebben vier Innerwaarden: vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap. 
Vertrouwen en verbinding staan daarbij centraal, en dat is terug te zien bij alle geledingen binnen 
ons bestuur: we doen het vooral samen.  
 
Samen zetten wij ons in voor onze missie: 

 
Ontwikkeling van kinderen in de breedste zin stimuleren, 

zodat ze kunnen omgaan met zichzelf, de ander en de wereld 
en zo zijn toegerust voor de wereld van nu en morgen 

 
Aangezien de zittingsperiode van enkele leden van de Raad van Toezicht in 2023 eindigt, 
is Innerwaard op zoek naar  
 

LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT (M/V) 

 
De Raad van Toezicht (RvT) vervult een belangrijke rol in de maatschappelijke legitimering van 
Innerwaard en is verantwoordelijk voor het toezicht op het functioneren van de stichting en het 
College van Bestuur (CvB).  
 
Bij de samenstelling van de RvT streven wij naar een evenwichtige vertegenwoordiging van 
gevarieerde kennisvelden, deskundigheden en relevante externe netwerken.  
 
Wie zoeken wij?  
 
U heeft een academisch werk- en denkniveau, onafhankelijk en kritisch, met een brede 
maatschappelijke visie en bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring. Vanuit uw 
maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel en sterk normbesef heeft u een open houding 
tegenover de verschillende stakeholders. U kunt op strategisch niveau opereren, streeft 
zorgvuldigheid en transparantie na en heeft, naast affiniteit met de onderwijssector, voldoende 
kennis en ervaring vanuit uw achtergrond om de onderwijsinstelling en haar succes- en 
risicoparameters goed te kunnen beoordelen. 
U bent samenwerkingsgericht, heeft een proactieve opstelling en kunt reflecteren op uw eigen rol 
en positie.  
U heeft bij voorkeur een binding met de Liemers en weet wat er speelt in deze regio. 
Een toezichthouder met hart voor onderwijs, die de dynamiek en bestuurlijke uitdagingen in de 
sector begrijpt. 
  
Voor de specifieke vacante posities wil de RvT haar gelederen graag versterken met RvT-leden die 
hun sporen verdiend hebben in het (primair) onderwijs en/of die expertise meebrengen op het 
gebied van financiën en/of onderwijshuisvesting.  
Toezichthouders die in staat zijn met een overstijgende positieve blik te kijken naar vraagstukken 
en ontwikkelingen op het gebied van onderwijskwaliteit, financiën en onderwijshuisvesting. 
 
 
 



 
 
 
De aanstelling als lid van de RvT geldt voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid tot 
herbenoeming voor een tweede termijn. De RvT vergadert ongeveer zeven keer per jaar. 
 
De leden van de RvT ontvangen een vacatiegeldvergoeding ter hoogte van de maximale 
vrijwilligersvergoeding.  
 
Informatie?  
Meer informatie over Innerwaard is terug te vinden op www.innerwaard.nl.   
Daar treft u ook de Profielschets intern toezichthouders en het Reglement voor de Raad van 
Toezicht aan.  
  
Verdere informatie over deze functie kunt u inwinnen bij mevrouw Gerline Douwes, aankomend 
voorzitter van de RvT, tel. 06-44066794 of via email bij Miryam Donkervoet, bestuursadviseur: 
m.donkervoet@innerwaard.nl.  
 
Geïnteresseerd?  
U kunt uw interesse vóór 17 februari a.s. kenbaar maken door een brief met CV te sturen t.a.v. 
mevrouw Gerline Douwes. 
Per email: m.donkervoet@innerwaard.nl, dan wel per post: Catrijnestraat 1, 6923 BS  Groessen.  
 
De gesprekken vinden plaats op donderdag 9 maart a.s. vanaf 15.00 uur op ons bestuurskantoor  
in Groessen. 
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