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Informatie over Stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-
Oirschot (VOBO) 
 
Algemeen 
Voortgezet Onderwijs Best – Oirschot (VOBO) is een brede scholengemeenschap voor voortgezet 
onderwijs met twee vestigingen, een vestiging in Oirschot en een vestiging en Best. Beide scholen 
hebben hun eigen pedagogische en onderwijskundige karakter. Circa 3000 leerlingen volgen bij 
VOBO hun opleiding. Daarvoor zijn ongeveer 380 personeelsleden dagelijks in de weer. De vestiging 
Kempenhorst College in Oirschot richt zich specifiek op alle leerwegen van het vmbo. De vestiging 
Heerbeeck College in Best richt zich op mavo, havo en vwo. Hiermee biedt VOBO bijna het volledige 
aanbod op het gebied van voortgezet onderwijs voor leerlingen uit de regio Best, Oirschot en 
omgeving. 
 

VOBO biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De missie van VOBO heeft betrekking op het 
ontdekken en ontwikkelen van talenten van leerlingen, het laten uitgroeien van leerlingen tot 
zelfbewuste jongeren die hun leerproces sturen, verantwoordelijkheid nemen, eigen keuzes maken 
en een waarde(n)volle bijdrage leveren aan de samenleving. De afgelopen periode is flink 
geïnvesteerd om dit te realiseren: bijvoorbeeld in activiteiten die bijdragen aan contextueel 
onderwijs, zoals het Brainport onderwijs op het Heerbeeck College en het buitenschools leren en 
projectonderwijs op het Kempenhorst College. Toch is het streven om binnen het onderwijs van 
VOBO veel meer maatwerk te bieden en contextrijk te zijn. Het onderwijs kan motiverender en 
meer aansluiten bij de snel veranderende maatschappij. Bovendien willen we aantrekkelijk en 
innovatief blijven, mede om het hoofd te bieden aan een dalend aantal leerlingen en de altijd 
aanwezige concurrentie. 

 

Missie en doelstellingen 
Het is de missie van VOBO om doelgericht bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van jonge 
mensen. Leren en persoonlijke ontwikkeling staan daarbij centraal. Om een optimaal resultaat te 
bereiken, worden leerlingen uitgedaagd om te leren, vindt leren plaats in samenhang (samen met 
anderen, samen met andere ontwikkelprocessen, samen met andere leerdomeinen) en moet leren 
duurzaam zijn.  
 
Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot staat voor betrokkenheid (bij leerlingen), vertrouwen (in 
leerlingen), verbinding (met anderen en met de wereld om je heen) en vernieuwing (voorbereiding 
op de toekomst). Daarvoor creëren we een veilige leeromgeving, richten we ons op kwaliteit en 
heeft Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot professionele medewerkers. 
 
 
Huidige situatie 
De wereld verandert in een snel tempo. Door transnationale netwerken en communicatie zijn we 
meer dan ooit met elkaar verbonden. Door de digitalisering en technologisering veranderen en 
verdwijnen banen, maar er komen ook nieuwe, nog onbekende, banen bij. In de arbeidsmarkt van 
de toekomst wordt naast vakspecifieke kennis, ook vakoverstijgend denken, samenwerken, digitale 
geletterdheid en creativiteit steeds belangrijker. Een leven-lang-ontwikkelen is voor ieder individu 
onvermijdelijk. Tegelijkertijd heeft het onderwijs, naast de focus op individuele prestaties, ook een 
maatschappelijke opdracht die tot uiting komt in het oefenen van democratisch gedrag en een 
democratische houding. Het uitdragen van goed burgerschap en het respectvol samenleven in een 
diverse maatschappij vormt onderdeel van de opdracht van het onderwijs. VOBO heeft om die reden 
in zijn strategisch beleidsplan vastgelegd dat met betrekking tot de ontwikkeling van onze 
leerlingen de volgende doelen te willen bereiken: 1) persoonlijke groei, 2) leven, leren en werken in 
de toekomstige samenleving en 3) succesvol zijn in het vervolgonderwijs. Om de doelen te bereiken 
zijn drie onderwijskundige speerpunten geformuleerd:  

• Ruimte voor maatwerk en keuzemogelijkheden voor leerlingen;  
• Contextrijk onderwijs;  
• Voortdurende aandacht voor de basiskwaliteit.  
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In ons onderwijs willen we leerlingen meer actief en betrokken laten zijn bij het opbouwen van hun 
kennis en ervaring. We willen leerlingen meer autonomie en eigenaarschap over hun leerproces 
geven omdat onderzoek heeft aangetoond dat eigenaarschap en keuzevrijheid positief geassocieerd 
zijn met de motivatie van leerlingen. Bovendien streven we naar een pedagogisch klimaat waarin 
leerlingen zich veilig, gezien, welkom en competent voelen. We verwachten dat de docent positieve 
relaties met de leerling opbouwt, getypeerd door voldoende betrokkenheid (nabijheid) en weinig 
conflicten. Dit in combinatie met gerichte feedback vormt de basis voor een positief leerklimaat. 
 
Organisatie 
Beide vestigingen vallen onder de verantwoordelijkheid van een tweehoofdige directie en de 
algemeen directeur/bestuurder. De directeuren geven gezamenlijk leiding aan de teamleiders. Het 
organogram ziet er als volgt uit: 
 

 
 
 
Op beide scholen van VOBO functioneert een medezeggenschapsraad (MR), samengesteld uit leden 
van het personeel, ouders en leerlingen. De raad is bevoegd om alle aangelegenheden die de school 
betreffen te bespreken, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. In het 
medezeggenschapsreglement van VOBO zijn taken en bevoegdheden van de MR beschreven. Op de 
locaties is daarnaast een PMR (personeelsgeleding van de MR) actief die regelmatig overlegt met de 
bestuurder.  
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Informatie over de vacature lid Raad van Toezicht 
 
Samenstelling Raad van Toezicht 
De scholengemeenschap staat onder leiding en bestuur van een bestuurder/algemeen directeur. De 
Raad van Toezicht (RvT) voert de wettelijke toezichthoudende taak uit, adviseert de 
bestuurder/algemeen directeur en treedt tevens op als diens sparringpartner.  
 
De rol van de RvT is in de statuten statutair vastgelegd. Zo is de RvT de werkgever van de 
bestuurder/algemeen directeur, keurt zij de jaarrekening goed, wijst zij de accountant aan, en 
geeft de raad vooraf en wanneer dat aan de orde is –al dan niet- goedkeuring aan (meerjaren) 
begrotingen en –beleidsplannen, het aangaan of verbreken van samenwerkingsovereenkomsten, 
collectieve ontslagen en ingrijpende wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden van werknemers. 
 
De volgende aspecten van professioneel toezicht worden benadrukt: 
• Beoordeling: de RvT beoordeelt de kwaliteit van de organisatie op basis van het beleid en de 

besluiten van het bestuur; leidraad daarbij is het vigerende strategisch beleidsplan. 
• Kritische distantie: de toezichthoudende rol is gescheiden van de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid.  
• Actief toezicht: voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat een RvT naast de informatie 

van een bestuurder openstaat voor signalen van andere stakeholders zoals 
medezeggenschapsraad, accountant, externe partijen etc. 

• Onafhankelijkheid: een functioneel kritische houding.   
• Uitdragen van kernwaarden: de RvT houdt toezicht op de kernwaarden en bewaakt een werk- en 

leerklimaat, waarin die kernwaarden worden nageleefd. 
 
De RvT bestaat uit zeven leden, die wonen of werken in de regio of zich daar anderszins bij 
betrokken voelen. Een van de leden is aftredend en voor dit lid zoeken wij een opvolger. 
 
Binnen de RvT wordt gewerkt vanuit een model van integrale verantwoordelijkheid.  Het wordt als 
een meerwaarde beschouwd wanneer binnen de raad een breed pallet aan deskundigheid 
vertegenwoordigd is over onderwijs en leerlingenzorg, juridische zaken, personeelsbeleid en 
organisatieontwikkeling en financieel-economische zaken. De RvT is onderverdeeld in commissies 
met hun eigen specialismen. 
 
Profiel van de leden 
De leden van de RvT van VOBO beschikken over: 
• affiniteit met het voortgezet onderwijs en betrokkenheid bij wat er speelt: kansen zien en 

risico’s kunnen inschatten; 
• een juist evenwicht in betrokkenheid en afstand als toezichthouder; 
• het analytisch vermogen om in complexe strategische vraagstukken een onafhankelijk oordeel 

te vormen; 
• het vermogen om op strategisch niveau te acteren, afstand te kunnen nemen van de dagelijkse 

praktijk en in staat te zijn te concentreren op hoofdlijnen en lange termijn beleid; 
• de kennis en het netwerk om de school in contact te brengen met andere aspecten van de 

(regionale) samenleving; 
• besluitvaardigheid: verantwoordelijkheid kunnen, willen en durven nemen voor besluiten van de 

RvT; 
• goed inzicht in tegenstrijdige belangen: de leden van de Raad van Toezicht hebben hiervoor oog 

en wegen dit mee in hun oordeels- en besluitvorming; 
• vaardigheden om oplossingsgericht samen te werken in een multidisciplinair team; de 

bereidheid en vaardigheid kennis te delen en bereidheid tot consensus; 
• reflectievermogen om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis 

daarvan zo nodig bij te stellen of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap;  
• relativeringsvermogen, gevoel voor humor. 
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Vacature 
Met ingang van 1 januari 2020 is er een vacature voor een lid van de RvT op voordracht van de MR. 
Gelet op de gewenste expertisespreiding binnen de RvT en welke aanwezig is bij de huidige leden, 
gaat de voorkeur uit naar een lid die verbonden is (sociaal of economisch) met de kernen Best – 
Oirschot en daarmee binding heeft met de Brainportregio. 
 
Vergaderingen en honorarium 
De RvT vergadert ongeveer 6 keer per jaar met de algemeen directeur/bestuurder volgens een 
jaarrooster in het begin van de avond. Buiten dat vinden er ongeveer 6 commissievergaderingen 
plaats. Daarnaast vinden er jaarlijks 1 à 2 studiebijeenkomsten plaats. Tot slot vergadert de RvT 
minimaal 2 keer per jaar met de MR. 
 
Leden van de RvT ontvangen een bescheiden vergoeding van € 2.350 per jaar (inclusief 
onkostenvergoeding). 
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Informatie over de procedure werving & selectie 
 
Procedure en tijdpad 
Vanuit de RvT en MR is een benoemingsadviescommissie vastgesteld, bestaande uit twee leden uit 
de RvT (voorzitter en een lid) en twee leden uit de MR (voorzitter en een lid). Zij zullen na een 
voorselectie uit de ontvangen brieven opmaken welke kandidaten uitgenodigd worden voor een 
gesprek. De algemeen directeur/bestuurder vervult in deze procedure de rol van ambtelijk 
secretaris. Het is uiteindelijk aan de MR om een bindende voordracht te doen voor een lid van de 
RvT. 
 
Informatie 
Via onze website (http://www.voboscholen.nl) kunt u kennis nemen van VOBO. Voor 
belangstellenden is op de website een digitaal informatiepakket beschikbaar. 
 
Solliciteren 
Hebt u interesse voor deze boeiende maatschappelijke functie? Stuur dan uw motivatie met 
curriculum vitae vóór 20 januari 2020 a.s. gericht aan de Raad van Toezicht naar 
rvt@voboscholen.nl. 
 
Tijdpad 
Uit de ontvangen brieven zal een selectie worden opgemaakt. Kandidaten die uitgenodigd worden 
voor een gesprek ontvangen uiterlijk woensdag 22 januari 2020 hiervoor een uitnodiging.  
 
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 28 januari 2020 vanaf 17:00 uur. 
 
Contactgegevens 
Dhr. H.C. Köhler 
Voorzitter benoemingsadviescommissie en voorzitter MR 
Willem de Zwijgerweg 150 
5684 SL  Best 
Tel: 0499-336 233 
Mail: rvt@voboscholen.nl 
 


