
wij zoeken een Wie zijn wij?

LEV is Hebreeuws voor 

‘hart’. Het typeert onze 

energieke onderwijs

organisatie. LEVWN 

telt 25 voluit christelijke 

basisscholen in het westen 

van het land, met de 

Bijbel als basis, waar ca. 

3800 leerlingen onderwijs 

krijgen. Bij ons staan liefde 

en vertrouwen centraal. 

Van daaruit geloven 

we in ontwikkeling, van 

leerlingen maar zeker ook 

van onze medewerkers.

Lees meer over ons op 

www.levwn.nl.

Profiel toezichthouder:
Van een lid van de raad van 
toezicht verwachten wij, dat 
hij/zij:
•  overtuigend leeft vanuit 

geloof in Gods Genade;
•  een onafhankelijke 

denker is met voldoende 
maatschappelijke ervaring 
en relevante netwerken;

•  beschikt over algemeen 
bestuurlijke kwaliteiten, 
expertise en ervaring;

•  professionele distantie 
toont, passend bij toezicht 
houden;

•  in staat is de missie en visie 
van LEV-WN uit te dragen;

•  voldoet aan de lidmaat-
schapseisen voor de raad 
van toezicht.

Gezien de samenstelling 
van de huidige RvT zoeken 
wij een persoon uit de 

gereformeerde kerken 
met bestuurlijk juridische 
ervaring, bij voorkeur 
opgedaan binnen een grotere 
onderwijsorganisatie.

Solliciteren en 
informatie:
Graag zien wij uw kandidaat-
stelling voorzien van een 
toelichting plus CV per mail 
tegemoet uiterlijk 5 mei a.s. 
via raadvantoezicht@levwn.nl

Meer informatie over LEV-WN 
in het algemeen en de Raad 
van Toezicht in het bijzonder 
is te vinden op  
www.levwn.nl/organisatie/
raadvantoezicht.

Voor vragen kunt u terecht bij 
de voorzitter van de RvT,
Hilde Groenendijk, via 
raadvantoezicht@levwn.nl

Je moet rekenen op 10 tot 15 uur 
op jaarbasis, inclusief jaarlijkse 
intervisie.
Om de functie op een goede 
wijze te kunnen vervullen is het 
volgende van belang:
•  levenservaring
•  goede communicatieve- en 

adviesvaardigheden
•  een evenwichtige 

persoonlijkheid
•  HBO + denk- en werkniveau

Daarbij kun je
•  Reflecteren op eigen gedrag en 

dat van de ander;
•  omgaan met vertrouwelijke 

informatie;
•  omgaan met weerstanden;
•  op een professionele wijze 

afstand bewaren tot het 
gespreksonderwerp en 
de gesprekspartner en 
tegelijkertijd betrokken blijven;

• je onafhankelijk opstellen. 

lid raad van toezicht (m/v)

Vanwege reglementair aftreden van een van de leden van de 
raad. Binnen LEVWN is een Raad van Toezicht (RvT) actief.  
De RvT heeft als taak toe te zien op de uitvoering van het 
beleid door de Directeurbestuurder, op de gang van zaken in 
de vereniging en op de bij LEVWN aangesloten scholen.

vertrouwenspersoon (m/v)

Binnen LEVWN is een vacature ontstaan voor een 
vertrouwenspersoon, bij wie medewerkers en ouders terecht 
kunnen voor zowel integriteitvraagstukken als zaken van 
ongewenst gedrag. Je werkt in een team met meerdere 
vertrouwens personen (ca 8 scholen). 

Informatie
Meer informatie over deze 
functie kun je opvragen bij
Annemarie van der Laan,  
06 - 13 13 46 71. 

Interesse
Wij zoeken een actief 
christen, die de Bijbel  
als inspiratiebron heeft.  
Wanneer je interesse  
hebt voor deze 
functie stuur dan een 
motivatiebrief + CV  
voor 5 mei 2019 naar  
directiesecretariaat@levwn.nl.


