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De Raad van Toezicht van Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Apeldoorn is op zoek naar een:   

Lid Raad van Toezicht, die vanuit dynamisch governance toezicht wil houden,  
met aandachtsgebied: 
- Financiële Auditcommissie en/of  
- Commissie Identiteit, Onderwijs en Kwaliteit 

 
CSO Apeldoorn zoekt, wegens het vertrek van één van onze toezichthouders, een nieuwe toezichthouder, die 

met ingang van 1 juni 2023 zitting kan nemen in de Financiele Auditcommissie en/of de Commissie Identiteit, 

Onderwijs en Kwaliteit. De voorkeur gaat uit naar de benoeming van één nieuw lid RvT. Echter, als er sprake is 

van twee geschikte kandidaten waardoor er een goede verdeling ontstaat over de aandachtsgebieden Financiën 

en Identiteit, Onderwijs en Kwaliteit, kan de keuze gemaakt worden om twee RvT-leden te benoemen.  

 

De Financiële Auditcommissie is, namens de Raad van Toezicht, verantwoordelijk voor het houden van toezicht 

op de financiële gang van zaken binnen de stichting CSO Apeldoorn. Binnen de Raad van Toezicht hebben twee 

leden zitting in de financiële auditcommissie, waarvan een lid de voorzittersrol heeft. Deze taakverdeling wordt 

afgestemd binnen de Raad van Toezicht. 

Tot de taak van de Financiële Auditcommissie behoort in ieder geval het toezicht houden op: 

• de interne risicobeheersings- en controlesystemen waaronder de relevante wet- en regelgeving;  

• de financiële informatieverschaffing en verantwoording;  

• het ‘breed’ in control zijn van CSO Apeldoorn; 

• de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;  

• de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, zijn 

bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden van de externe accountant ten behoeve van 

CSO Apeldoorn;  

• de verdeling van de middelen over de scholen van CSO Apeldoorn; 

• treasury in het algemeen en de liquiditeitsontwikkeling van CSO Apeldoorn in het bijzonder;  

• mogelijkheden voor CSO Apeldoorn van externe financiering; 

• beoordeling van bouwprojecten qua financiering. 

Daarnaast is de Financiële Auditcommissie verantwoordelijk voor:  

• het uitbrengen van advies aan de Raad van Toezicht aangaande de benoeming van de externe 

accountant;  

• het voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur, waarin 

de begroting, jaarrekening en het jaarverslag van CSO Apeldoorn worden besproken. 

Voor een lid van de Financiële Auditcommissie geldt dat je een financieel expert bent of in ieder geval enige 

kennis en ervaring hebt met het lezen van jaarrekeningen en begrotingen. Wij vinden ervaring met 

onderwijsfinanciering of het voornemen om je hier in te ontwikkelen een belangrijk item.  
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De Commissie Identiteit, Onderwijs en Kwaliteit is, namens de Raad van Toezicht, verantwoordelijk voor het 

houden van toezicht op: 

• de brede identiteit van de Stichting voor Christelijke Speciaal Onderwijs te Apeldoorn;  

• de inrichting en werking van de interne kwaliteitssturing; 

• de processen ter realisatie van de doelen/bedoelingen zoals verwoord in het Strategische 

Stichtingsbeleid alsook de opbrengsten ervan.  

 

De commissie bestaat uit tenminste twee leden van de Raad van Toezicht en komt minimaal tweemaal per jaar 

bijeen (jaarlijks data vaststellen in overleg met bestuurder) en zoveel meer als zij nodig acht. De commissie is 

bevoegd, ten behoeve van de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden, tot het daarbij betrekken 

van de bestuurder, het management, de kwaliteitsmedewerker(s) en/of de Commissie(s) voor de Begeleiding.  

De commissie koppelt na iedere bespreking de uitkomsten en bevindingen terug aan de gehele Raad van 

Toezicht, voorzien van een advies over het vervolg. Jaarlijks verantwoordt de commissie haar werkzaamheden 

schriftelijk middels een jaarverslag. 

 

De bestuurder voorziet de commissie minimaal vier weken voorafgaand aan de halfjaarlijkse bijeenkomst van 

het meest actuele dashboard op stichtingsniveau. Op grond hiervan bepaalt de commissie op welk thema of op 

welke onderdelen zij dieper wil ingaan tijdens de bespreking en bereidt de bestuurder dit gesprek verder voor.  

 

Zodra bekend is dat de onderwijsinspectie de stichting en/of een school van de stichting wil bezoeken in het 

kader van het Onderzoekskader 2021, informeert de bestuurder de commissie hierover en belegt tijdig een extra 

bijeenkomst met de commissie en de overige direct betrokkenen.  

 
Voor een lid van de Commissie Identiteit, Onderwijs en Kwaliteit geldt dat hij beschikt over voldoende 

deskundigheid ten aanzien van: 

- het domein Onderwijs en Kwaliteit, waaronder: kwaliteitszorg en –cyclus, inspectievereisten en -kaders, 

onderwijsopbrengsten, pedagogische stromingen, onderwijsconcepten en onderwijskundige 

vernieuwingen;  

- het domein van de brede Identiteit; de samenhang tussen de levensbeschouwelijke, de 

onderwijskundige, de pedagogische en de maatschappelijke identiteit.   
 

Ben je enthousiast naar aanleiding van deze vacature en profielschetsen ten aanzien van de twee 

aandachtsgebieden en heb je interesse in deze bezoldigde functie? Dan ontvangen wij graag een korte en 

persoonlijke brief vergezeld door een curriculum vitae ter attentie van Liesbeth Vos, voorzitter Raad van 

Toezicht. Deze kan je versturen naar het  e-mailadres: info@cso-apeldoorn.nl. We zien je reactie (met daarbij 

een quote wat jou motiveert om bij ons toezichthouder te zijn) graag uiterlijk 20 februari 2023 tegemoet. 

De gespreksronde met de selectiecommissie, bestaande uit leden van de Raad van Toezicht, 

vertegenwoordiger(s) namens de GMR en de bestuurder, vindt plaats op 6 maart 2023. 

 

Heb je nog behoefte aan wat meer informatie over de vacature? Neem dan gerust contact op met Liesbeth Vos: 

egv123@gmail.com. Meer algemene informatie over de organisatie kan je vinden op www.cso-apeldoorn.nl.  
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