
Vacature bestuurslid SIO Noord-Holland 

Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIO Noord-Holland) is een vrij nieuwe organisatie die 

vorig jaar een school op Islamitische grondslag is gestart in Heemskerk. Medio dit jaar zal de stichting 

eveneens een school starten in Hoorn. 

SIO Noord-Holland heeft een bestuur welke bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. 

Het Algemeen Bestuur – welke bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en een lid – biedt raad en 

advies aan het Dagelijks Bestuur, geeft goedkeuring aan de (meerjaren) begroting en het jaarverslag, 

stelt de externe accountant aan, houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene zaken binnen de 

organisatie en stelt het identiteitsbeleid vast. 

Het Dagelijks Bestuur – welke bestaat uit de secretaris en een lid – ontwikkelt samen met de directeuren 

beleid voor de stichting en haar scholen. De leden van het Dagelijks Bestuur denken met de directeuren 

mee en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directeuren. Het Dagelijks Bestuur controleert en 

beoordeelt de directeuren. Het Dagelijks Bestuur vergadert maandelijks. Over het handelen legt het 

Dagelijks Bestuur verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. 

Binnen het bestuur van SIO Noord-Holland zijn momenteel 2 vacatures. De stichting is op zoek naar een 

voorzitter en een lid voor het Algemeen/Dagelijks Bestuur. 

Van een lid van het Algemeen Bestuur wordt verwacht dat hij/zij: 

- doel en grondslag van de stichting onderschrijft; 
- besluitvaardig is en kan schakelen tussen abstracte patronen op lange en middellange termijn; 
- in staat is om het Dagelijks Bestuur te ondersteunen, adviseren en te beoordelen; 
- een relevant netwerk heeft of althans in staat zijn gemakkelijk deuren te openen voor de 

organisatie; 
- zich onafhankelijk kan opstellen te opzichte van de binnen de stichting aanwezige geledingen; 
- openstaat voor een dialoog met de achterban in het bijzonder met de ouders van de 

islamitische gemeenschap; 
- bij voorkeur ervaring heeft met het besturen van een instelling op het terrein van onderwijs. 
- in staat is om doelstellingen te stellen en het bestuur te controleren op de realisatie ervan; 
- kan functioneren in teamverband; 
- beschikt over kennis van of ervaring  met veranderende en ontwikkelende organisaties. 

 
Van de voorzitter wordt daarnaast verwacht dat hij/zij: 

- in staat is het Algemeen Bestuur zowel intern als extern te vertegenwoordigen; 
- over competenties beschikt om effectief een vergadering te kunnen leiden; 
- in staat is om te motiveren en de leden bij de verantwoordelijkheden van het Algemeen Bestuur 

te betrekken. 
 

Meer informatie: Dhr. Yusuf Altuntaş, directeur ISBO, tel: 033-4571001. 
 
Procedure: De selectie zal plaatsvinden door het bestuur van SIO Noord-Holland en de ISBO. Het is ons 
streven de vacatures in de maanden mei/juni te vervullen. 
 
Sollicitatie: 
Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van uw CV, kunt u vóór 10 april 2015 mailen aan: 
y.altuntas@deisbo.nl 
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