De Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) is de vereniging voor islamitisch onderwijs in
Nederland. Als profielorganisatie behartigt zij de belangen van ruim 50 aangesloten scholen en biedt
zij de leden ondersteuning op diverse beleidsterreinen.
De organisatie is momenteel in transitie naar een bestuursmodel met een Algemeen Bestuur en een
Dagelijks Bestuur. Samen zullen ze het bestuur van ISBO vormen en zijn ze gezamenlijk
verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging. Het bestuur wordt ondersteund door een
stafbureau. Door de transitie ontstaan diverse vacatures voor het nieuwe bestuur. ISBO is dan ook per
1 oktober 2017 op zoek naar:

Bestuursleden (m/v) voor het Algemeen Bestuur
De bestuursleden van het Algemeen Bestuur houden toezicht op de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur en toetsen op strategische hoofdlijnen. Daarnaast houdt het
Algemeen Bestuur integraal toezicht op het beleid en de algemene zaken binnen de organisatie. De
bestuursleden zijn een belangrijke schakel bij de versterking van het publieke profiel en uitstraling van
ISBO en leveren een grote bijdrage aan het versterken van de islamitische identiteit van het onderwijs.
Functie-eisen
Van een lid van het Algemeen Bestuur wordt verwacht dat hij/zij:










Het doel en grondslag van de vereniging onderschrijft;
Besluitvaardig is en kan schakelen tussen abstracte patronen op lange en middellange termijn;
In staat is om met het Dagelijks Bestuur te sparren, adviseren en te beoordelen;
Een relevante netwerk heeft of in staat is om gemakkelijk deuren te openen voor de
organisatie;
Zich onafhankelijk kan opstellen ten opzichte van de binnen de vereniging aanwezige
geledingen;
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.

Meer informatie
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kunt u contact opnemen met dhr. C. Gerdan,
voorzitter sollicitatiecommissie, te bereiken op telefoonnummer: 06-27204440.
Sollicitatie
Uw sollicitatiebrief kunt u tot 15 augustus 2017 per e-mail richten aan de sollicitatiecommissie:
bac.isbo@gmail.com

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) is de vereniging voor islamitisch onderwijs in
Nederland. Als profielorganisatie behartigt zij de belangen van ruim 50 aangesloten scholen en biedt
zij de leden ondersteuning op diverse beleidsterreinen.
De organisatie is momenteel in transitie naar een bestuursmodel met een Algemeen Bestuur en een
Dagelijks Bestuur. Samen zullen ze het bestuur van ISBO vormen en zijn ze gezamenlijk
verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging. Het bestuur wordt ondersteund door een
stafbureau. Door de transitie ontstaan diverse vacatures voor het nieuwe bestuur. ISBO is dan ook per
1 oktober 2017 op zoek naar een:

Voorzitter (M/V) Algemeen Bestuur
De voorzitter zal behalve als interne toezichthouder, in de eerste plaats als raadgever functioneren. De
voorzitter toetst op strategische hoofdlijnen, waarbij de eindverantwoordelijkheid bij het bestuur ligt.
Ook denkt hij/zij proactief met het Dagelijks Bestuur mee. Hij/zij geeft zowel gevraagd als
ongevraagd advies en is beschikbaar als sparringpartner voor het bestuur.
Functie-eisen
Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij:











Het doel en grondslag van de vereniging onderschrijft;
In staat is om het Algemeen Bestuur zowel intern als extern te vertegenwoordigen;
Over competenties beschikt om effectief een vergadering te leiden;
In staat is om te motiveren en de bestuursleden bij de verantwoordelijkheden van het
Algemeen Bestuur te betrekken;
Besluitvaardig is en kan schakelen tussen abstracte patronen op lange en middellange termijn;
In staat is om met het Dagelijks Bestuur te sparren, adviseren en te beoordelen;
Een relevant netwerk heeft of althans in staat is om gemakkelijk deuren te openen voor de
organisatie;
Zich onafhankelijk kan opstellen ten opzichte van de binnen de vereniging aanwezige
geledingen;
Bij voorkeur ervaring heeft met bestuurlijke en toezichthoudende functies;
In staat is om doelstellingen te stellen en het Dagelijks Bestuur te controleren op de realisatie
ervan.

Meer informatie
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kunt u contact opnemen met dhr. C. Gerdan,
voorzitter sollicitatiecommissie, te bereiken op telefoonnummer: 06-27204440.
Sollicitatie
Uw sollicitatiebrief kunt u tot 15 augustus 2017 per e-mail richten aan de sollicitatiecommissie:
bac.isbo@gmail.com

