
 

 

 
 

 
ERMELO 
PUTTEN 
 
Het Christelijk College 

Groevenbeek in Ermelo 

omvat 2 sectoren, 

tvwo/atheneum/havo en 

vmbo, die resp. 1630  en 

1073 leerlingen en 

ongeveer 315 

medewerkers tellen. 

Groevenbeek Putten telt 

479 leerlingen en 75 

medewerkers.  

 

De school gaat uit van de 

Vereniging voor Christelijk 

Voortgezet Onderwijs te 

Ermelo.  

 

Groevenbeek is een 

school met een goede 

naam in de regio. De 

school is in de afgelopen 

jaren flink gegroeid. 

Vernieuwing van het 

onderwijs, moderne 

gebouwen én een goede 

sfeer kenmerken de 

school. 

Maar ‘regeren is 

vooruitzien’. College van 

Bestuur en directie werken 

continu aan de toekomst 

van het christelijk 

voortgezet onderwijs in 

Ermelo en omgeving.  

De Raad van Toezicht ziet 
toe op het beleid van het 
College van Bestuur en op 
de gang van zaken binnen 
de vereniging. 

 
 

 

 
Wij zoeken namens onze vereniging twee  
 

LEDEN VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT 
 
De Raad van Toezicht adviseert bij en ziet toe op (de uitvoering van) het beleid van 
het College van Bestuur van Groevenbeek en op de gang van zaken binnen de 
vereniging. Belangrijke onderwerpen zijn: identiteit, schoolplan, financiën en de 
belangen van de vereniging. De Raad treedt op als werkgever van het College van 
Bestuur. 

Wat verwachten wij?  
- HBO/academisch werk- en denkniveau 
- Bekendheid met governance -vraagstukken en bij voorkeur ervaring als 

toezichthouder of bestuurder 
- Een relatie met de school en affiniteit met het onderwijs 
- Een christelijke levenshouding 
- Het onderschrijven van doel en grondslag van de vereniging 
- Kennis/ervaring binnen de aandachtsgebieden onderwijs of openbaar 

bestuur/financiën  
 
Met het oog op de geografische spreiding hebben we voorkeur voor een kandidaat uit 
Zeewolde. 
 
Wat kunt u verwachten? 
- Een enthousiast team met zes collega-toezichthouders. 
- Ongeveer 8 vergaderingen per jaar. 
- Informatieve en administratieve ondersteuning door het College van Bestuur. 
- Veel voldoening in een bijdrage aan de toekomst van Groevenbeek. 
- Het betreft een onbezoldigde functie. 
 
Meer weten? 

Bent u geïnteresseerd? Hebt u vragen? Neem dan contact op met ondergetekende 

(kees.heutink@aerint.com) of met de bestuurder van Groevenbeek, Ronald Brouwer  

(rbrouwer@groevenbeek.nl). Een beknopte sollicitatiebrief met CV kunt u tot 30 

september aanstaande mailen naar de secretaresse, mw. C. Elzinga 

(eac@groevenbeek.nl).  

Kees Heutink  

voorzitter Raad van Toezicht                                                    
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