
Stichting Openbaar Onderwijs Present zoekt drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. 
 
Stichting Openbaar Onderwijs Present is het bevoegd gezag van acht basisscholen in de gemeenten 
Drechterland, Enkhuizen, Medemblik en Stede Broec in West-Friesland. Dagelijks krijgen ongeveer 
1500 leerlingen onderwijs op 12 locaties. 
 
De stichting is in 2000 verzelfstandigd en heeft een (eenhoofdig) college van bestuur en een raad 
van toezicht bestaande uit vijf personen. De stichting is financieel gezond en kenmerkt zich door een 
grote autonomie van de scholen. Het bestuurskantoor bevindt zich in Grootebroek (in de gemeente 
Stede Broec). 
 
De leden van de raad van toezicht zijn tevens toezichthouder van de Stichting 
Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs West-Friesland, die het bestuur vormt van basisschool de 
WestWijzer in Westwoud en binnen een personele unie samenwerkt met Stichting Present. 
 
Op dit moment heeft de stichting een waarnemend raad van toezicht, bestaande uit twee leden, en 
een college van bestuur ad interim. De nieuwe raad van toezicht zal in 2023 de werving van een 
nieuwe bestuurder ter hand nemen. De huidige leden van de waarnemend raad van toezicht treden 
naar verwachting in 2024 af. 
 
Vacatures 
Om de raad van toezicht compleet te maken worden op korte termijn aanvullend drie kandidaten 
gezocht met expertise op specifiek de volgende aandachtsgebieden: 

• Juridische zaken 

• Financiën / bedrijfsvoering 

• Personeel / HRM 
 
Sollicitaties  

Uw sollicitatie, waarin uw motivatie en cv, kunt u mailen naar rvt@openbaaronderwijspresent.nl 

 

Een benoemingsadviescommissie, bestaande uit de twee leden van de waarnemend Raad van 

Toezicht en twee leden van de GMR verricht de voorselectie en draagt potentieel geschikte 

kandidaten voor aan de leden van de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur heeft hierbij een 

adviserende rol.  

 

Wij verzoeken u uw sollicitatie uiterlijk vóór 20 maart a.s. in te sturen. De eerste gesprekken vinden 

vervolgens plaats op vrijdag 24 maart en maandag 27 maart op het bestuurskantoor van Stichting 

Present in Grootebroek. 

 

Benoeming geschiedt door de gemeenteraden van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, 

Drechterland en Medemblik en naar alle waarschijnlijkheid per 1 juni 2023. 

 

Meer informatie  

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Niels Bonenkamp, voorzitter van de 

waarnemend Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Present. Hij is bereikbaar via 

telefoonnummer 06-52307567. 


