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Regionale Scholengemeenschap ‘t Rijks is een
voormalige Rijksschool en heeft als zodanig een
openbaar karakter. Dit houdt in, dat het bestuur
in handen is van de overheid. De gemeente
Bergen op Zoom heeft als bevoegd gezag haar
bestuurlijke bevoegdheden overgedragen aan
de Stichting RSG ’t Rijks. In het bestuur van deze
stichting wordt de regionale herkomst van de
leerlingen weerspiegeld. Het bestuur houdt
toezicht volgens het one-tier-model. Zij bestaat
uit een dagelijks bestuur, zijnde de voorzitter en
secretaris, en zeven leden.

Wij hebben dit schooljaar twee vacatures voor een

Toezichthoudend
Bestuurslid (M/V)
van de stichting RSG ‘t Rijks
Activiteiten
De bestuursleden zijn sparringpartner voor de rector/bestuurder.
Zij houden, volgens de principes van “good governance”, toezicht op het
strategisch (meerjaren)beleid en vervullen de formele taken die betrekking
hebben op het toezicht, waaronder de vaststelling van de jaarverslag,
de begroting en de jaarrekening. Zij toetsen strategische afwegingen in
relatie tot de (maatschappelijke)doelstellingen van de organisatie.
Zij bewaken het belang van interne en externe stakeholders en spreken
met de rector/bestuurder over thema’s als onderwijsontwikkeling en
inbedding van de organisatie in haar maatschappelijke omgeving.
Gezocht wordt naar:
Kandidaten met ruime ervaring in een eindverantwoordelijke/bestuurlijke rol
in het bedrijfsleven of het publieke domein (bijvoorbeeld: onderwijs, (jeugd)
zorg, woningbouwcorporaties of openbaar bestuur) hebben onze voorkeur.
Van u wordt er verwacht dat u de doelstelling van de stichting onderschrijft
en beschikt over relevante netwerken op bestuurlijk en strategisch niveau.
U bent een stevige, zakelijke sparringpartner, integer, onafhankelijk,
vernieuwend en samenwerkingsgericht.
Eén vacante zetel is bestemd voor de rol van voorzitter.
Informatie
Informatie over deze vacatures kunt u verkrijgen bij de rector/bestuurder:
Drs. L.C.M. de Rond MA, telefoon: 0164-242150 of door het sturen van een
e-mail naar: info@rsgrijks.nl.
Tevens kunt u informatie over RSG ’t Rijks vinden op: www.rsgrijks.nl
Uw reactie:
Uw sollicitatie, voorzien van een uitgebreid curriculum vitea, kunt u vóór
16 september a.s. bij voorkeur mailen naar lvtiggelen@rsgrijks.nl of u kunt
deze sturen naar RSG ‘t Rijks t.a.v. mw. L. van Tiggelen, bestuurssecretaris,
Burg. Stulemeijerlaan 24, 4611 EG Bergen op Zoom.
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