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De Raad van Toezicht van de BMS is, wegens 
het reglementair aftreden van de voorzitter per 
januari 2021 op zoek naar een voorzitter voor de 
Raad van Toezicht met relevante expertise  
in (primair) onderwijs. 

De organisatie
De BMS is in de provincie Fryslân 
verantwoordelijk voor het katholiek primair 
onderwijs en ook voor enkele algemeen-
bijzondere scholen De Stichting bestuurt en 
beheert 33 scholen. Ruim 6100 leerlingen volgen 
hier onderwijs, dat wordt verzorgd door ruim 
600 betrokken leerkrachten en medewerkers. 

De BMS is een actieve gemeenschap die 
permanent antwoorden poogt te vinden 
op onderwijs- en opvoedingsvraagstukken. 
Het College van Bestuur draagt de eind-
verantwoordelijkheid voor de Stichting. 
De komende jaren wordt gewerkt aan de 
realisatie van de doelen zoals verwoord in het 
Strategisch Beleidsplan 2019-2023 en daarmee 
samenhangende veranderingstrajecten. 

Visie en kernwaarden
De BMS heeft als doelstelling om op basis van 
solidariteit en gezamenlijke verantwoordelijk-
heid te streven naar het in stand houden en 
verbeteren van katholiek onderwijs. Dat kan door 
optimaal te profiteren van de samenwerking 
binnen de Stichting. In de visie van de BMS  

staan kwaliteit, spiritualiteit en gemeenschapszin 
centraal. Begrippen die onder meer betekenis 
krijgen in de omgang met leerlingen en met 
elkaar, als ook in de gemeenschappelijke 
zorg voor scholen die extra ondersteuning 
behoeven. Deze kernwaarden worden concreet 
gemaakt in de volgende profileringgebieden: 
gemeenschapsvorming, vieren, leren en dienen.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid  
van het College van Bestuur en op de algemene 
gang van zaken in de Stichting en op de onder  
de Stichting ressorterende basisscholen. 
De BMS kent een eenhoofdig College van 
Bestuur, ondersteund door een bestuursstaf, 
directieberaad en het Onderwijsbureau Meppel. 
Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk 
voor de realisatie van de strategie en doel-
stellingen uit het strategisch plan van de BMS  
en de resultaatontwikkeling hierin. 

De Wet op het Primair Onderwijs, de Code 
Goed Bestuur voor Primair Onderwijs en het 
Toezichtkader van de BMS vormen het kader van 
toezicht houden voor de Raad van Toezicht. De 
Raad van Toezicht staat het College van Bestuur 
met raad bij (adviserende taak). Bij de vervulling 
van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich op 
het belang van goed katholiek basisonderwijs 
voor de kinderen op de basisscholen van de 
Stichting.

BMS Leeuwarden  
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https://bmsonderwijs-live-94ebc39c365c4980abff2-9610739.divio-media.org/filer_public/8a/c0/8ac056ae-224d-4492-a79d-b4b8aaf5da93/meerjarenbeleid_bms_publieksvriendelijke_versie_v1.pdf


De Raad van Toezicht is verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van het eigen functioneren. 
Daarnaast evalueert de Raad van Toezicht 
jaarlijks het functioneren van het College van 
Bestuur en wordt met het College van Bestuur 
een beoordelingsgesprek gevoerd. De specifieke 
taken van de Raad van Toezicht zijn verwoord in 
de statuten en reglementen. 

Samenstelling en deskundigheid
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die 
worden benoemd op basis van een profielschets 
middels open coöptatie. De leden van de Raad 
van Toezicht zijn katholiek. Ten hoogste één 
niet-katholiek persoon kan deel uit maken van de 
Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van 
Toezicht is lid van of betrokken bij de katholieke 
gemeenschap. De aandachtgebieden binnen de 
Raad zijn verdeeld. 

De Raad streeft naar een evenwichtige 
verhouding tussen mannen en vrouwen.
De leden van de Raad van Toezicht worden 
voor een termijn van vier jaar benoemd door de 
Raad van Toezicht. Een lid is maximaal eenmaal 
herbenoembaar. De Raad van Toezicht is zo 
samengesteld dat de leden ten opzichte van 
elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook 
onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke 
schijn van belangenverstrengeling tussen de 
Stichting, de basisscholen en de leden van de 
Raad van Toezicht dient te worden vermeden. De 
leden dienen in te stemmen met de grondslag 
en doelstelling van de Bisschop Möller Stichting. 
Grondslag en doel van de instelling zijn in de 
identiteitsvisie vertaald in de kernwaarden 
spiritualiteit, solidariteit en subsidiariteit. 

Ieder lid van de Raad van Toezicht is 
verantwoordelijk voor het geheel (totaal van 
alle besluiten) en dient derhalve over voldoende 
inzicht te beschikken om de hoofdlijnen van het 
totale beleid te kunnen beoordelen. Daarnaast 
is er specifieke deskundigheid aanwezig, die 
noodzakelijk is voor het vervullen van zijn taak in 
de Raad. Een lid voert zijn taak uit zonder last of 
overleg, met een onafhankelijke en onpartijdige 
instelling ten opzichte van alle belangengroepen. 

Algemene vereisten
• Kennis van en/of ervaring met het leiden  

van waardengedreven organisaties 
• Betrokkenheid bij (primair) katholiek 

onderwijs
• Kennis van organisatieontwikkeling en 

veranderingsprocessen
• Beschikt over een breed relevant netwerk
• Analytisch denkvermogen
• Een positief kritische opstelling ten opzichte 

van het College van Bestuur
• Zicht op onderwijsontwikkelingen
• Een positieve opstelling ten opzichte  

van medezeggenschap

Specifieke vereisten huidige vacature
• Beschikt over aantoonbare, relevante 

expertise op het gebied van katholiek 
onderwijs.

• Onderschrijving van de idealen, kernwaarden 
en grondslag van de BMS vanuit een 
katholiek/christelijke levensovertuiging

• Leidinggevende kwaliteiten aansluitend  
bij de BMS uitgangspunten.

De voorzitter maakt deel uit van de remuneratie-
commissie.

Meer informatie
Voor vragen of nadere informatie over de 
vacature kunt u contact opnemen met de heer 
Ulli Hoogland, vicevoorzitter van de Raad van 
Toezicht, telefoonnummer: 06 - 193 79 918

Uw reactie kunt u mailen naar  
info@bms-onderwijs.nl of sturen naar  
Bisschop Möller Stichting, Archipelweg 135,  
8921 VX Leeuwarden.

Uiterlijke inzenddatum 1 oktober 2020
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