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Profielschets intern toezichthouders PCSV 2021 
 
 
 
Bestuurslid Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten  
P.C.B. Gevers Deynoot, Ds. Fortgensschool en Basisschool Het Kompas. 
 
De PCSV is op zoek naar nieuwe bestuursleden om bij te dragen aan de verdere 
ontwikkeling van de leeromgeving en kwaliteit van de scholen en om toezicht te houden 
op de financiële gezondheid van de vereniging.  
 
De PCSV is een kleine scholenvereniging met een lange traditie van goede 
schoolresultaten, een positief leerklimaat geïnspireerd op onze protestants-christelijke 
waarden en gezond financieel beleid. De PCSV verzorgt onderwijs vanuit de volgende 
visie: we geven kinderen een stevige basis door de ontwikkeling van kennis en 
cognitieve vaardigheden. Net zo belangrijk vinden we het dat kinderen zelfvertrouwen 
en een positief zelfbeeld ontwikkelen door eigen verantwoordelijkheid te stimuleren. We 
geven kinderen alle kansen en mogelijkheden om hun eigen talenten te ontdekken en 
te ontwikkelen. We maken ze klaar voor de toekomst met kritisch en creatief denken 
(21st century skills), maar ook het stimuleren van sociale betrokkenheid staat centraal 
zodat onze leerlingen middenin de maatschappij komen te staan. Ten slotte zijn we 
een school van lerende leraren. We investeren in onze leerkrachten en samenwerking 
en kennisdeling tussen de drie scholen staat hoog in ons vaandel.    
 
Omdat de PCSV een vereniging is, is het hoogste orgaan de algemene 
ledenvergadering (ALV). De ALV benoemt uit haar leden een toezichthoudend bestuur. 
Ieder jaar vindt minimaal één bijeenkomst voor leden plaats waarin verantwoording 
wordt afgelegd over de gang van zaken op de scholen.  
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Het toezichthoudend bestuur heeft de taken en bevoegdheden middels een 
managementstatuut gemandateerd aan de algemeen directeur. Deze legt daarover 
verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur. Het bestuur is tevens de 
sparringpartner van de algemeen directeur. Het toezichthoudend bestuur geeft richting 
op strategisch niveau en houdt toezicht op de uitvoering van de genomen besluiten en 
evalueert de resultaten. Het is daarmee ‘een bestuur op afstand’. Het bestuurswerk is 
op vrijwillige basis en dus onbezoldigd.  
 
Op dit moment is er een unieke kans om in te stappen in het bestuur, zowel als 
algemeen lid of in een kernrol als voorzitter of als penningmeester. Er zijn meerdere 
bestuursleden van wie de kinderen naar de volgende school gaan en die na een bijdrage 
van meerdere jaren het stokje willen overdragen aan de volgende lichting ouders. 
 
We zoeken we een mix van ervaring en opleidingsachtergrond zodat het bestuur op 
verschillende terreinen de directie kan helpen en adviseren. We zoeken kandidaten 
met ervaring of affiniteit met Financieel management, Human Resources en 
Projectontwikkeling/Bouw. Uiteraard staan we open voor alternatieve relevante 
gebieden en komt ervaring met of in het onderwijs altijd zeer van pas. 
 
 
Wat is de meerwaarde voor jou als bestuurslid? 
 
Als bestuurslid help je om de kwaliteit van de scholen op peil te houden en te 
verbeteren. Je helpt op deze manier om kinderen in een cruciale fase van hun leven 
van een stevige basis te voorzien. Je krijgt inzicht in wat er belangrijk is voor een 
scholenvereniging en voor de strategie van een onderwijsinstelling. Je leert van de 
inzichten van andere bestuursleden, de directie en de contacten met ouders. 
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Wat wordt er van je verwacht als bestuurslid 
• Als lid van de PCSV heb je een natuurlijke binding met de vereniging en haar 

scholen. Schoolgaande PCSV kinderen zijn daarmee een pré 
• Je onderschrijft de grondslag en de doelstelling van de vereniging en hebt 

binding met de missie en visie, zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan. 
• Je bent onafhankelijk en er zijn geen onverenigbare belangen, posities of 

(neven)functies.  
• Het toezichthoudende karakter van het bestuur betekent een beperkt tijdsbeslag 

voor de invulling van de rol. Het bestuur komt in elk geval vijf maal per jaar bijeen 
voor een bestuursvergadering. Daarnaast is er ten minste eenmaal per jaar een 
vergadering met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en 
vindt eenmaal per jaar de Algemene Ledenvergadering plaats. Naast deze 
formele momenten, zal er daar waar nodig een beroep op je gedaan kunnen 
worden om mee te denken over belangrijke ontwikkelingen of besluiten.  

• Voor de voorzitter en penningmeester komen daar de voorbereiding op de 
jaarrekening en de algemene ledenvergadering bij.  

• Het bestuur gaat over de strategie en niet over de operationele invulling daarvan. 
Het bestuur richt zich op het lange termijn perspectief, behoudt een 
helikopterview en denkt integratief. Sturing zal voornamelijk gaan op basis van 
beleidsdocumenten, planning en controlcyclus en organisatieprocessen. 

• Een goed evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en 
betrokkenheid. Integriteit, sterk normbesef en zorgvuldigheid zijn belangrijk 

• Voeling met de primaire stakeholders (leerlingen, ouders, docenten) en begrip 
van het veld van de stakeholders (maatschappij/ politiek). 

 
Als je geïnteresseerd bent in een voorzittersrol is het ook belangrijk dat je: 

• Ervaring hebt met leiden van vergaderingen en met controle op de afhandeling 
van besluitvorming. 

• Een samenbindende factor bent. 
• Sparringpartner en eerste aanspreekpunt wil zijn voor de algemeen directeur. 
• In tijden van crisis mogelijk de nodige extra support kunt geven en extern de 

vereniging kunnen representeren. 
 
Dus ben jij iemand........ 
Met een hart voor het onderwijs, die de waarden van de PCSV onderschrijft? 
Die een bijdrage wil leveren aan het onderwijs van (jouw) jonge kinderen? 

Met ervaringsachtergrond op een van de genoemde gebieden? 

Die bestuurlijke ervaring heeft en/of verder wil uitbouwen? 

 

Dan komen we graag met jou in gesprek. De huidige bestuursleden willen met alle 

plezier eventuele vragen beantwoorden en een kennismaking gesprek aangaan.   

 

Reageer voor 7 juni via een mail aan secretaris@pcsv.nl waarin je je interesse kenbaar 

maakt en een korte omschrijving van jezelf.  

 
Namens het Bestuur van de PCSV, 
 
Martijn Meijer, Voorzitter   Joost Cassee, Secretaris 

https://pcsv-live-8236f5f633b440cb9d834100e4fb5-700f9e4.aldryn-media.io/filer_public/6d/54/6d547a54-a3b8-4865-bdbc-613e5f49498d/koersplan_pcsv_definitief_1.pdf
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