Het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht
heeft twee vacatures voor een:

Lid Raad
van Toezicht
De organisatie
Het Stedelijk Dalton Lyceum
(SDL) ressorteert als
schoolorganisatie onder het
gezag van de zelfstandige
Stichting voor Openbaar
Onderwijs in Dordrecht. Het
Stedelijk Dalton Lyceum is een
brede school met drie locaties
respectievelijk voor vmbo,
mavo-havo, en atheneum/
gymnasium. Hiernaast heeft
het SDL een afdeling met een
Internationale Schakelklas.
Het Stedelijk Dalton Lyceum telt
circa 2200 leerlingen en heeft
een stabiel leerlingenaantal.
Er wordt sterk ingezet op
Informatie, PR en Marketing
waardoor ouders en leerlingen
uit Dordrecht en omgeving
bewust kiezen voor de Dalton
aanpak en de onderwijskwaliteit
van het Stedelijk Dalton Lyceum.
De bestuurlijke samenwerking
met het Openbaar Primair
Onderwijs Dordrecht is
van grote meerwaarde en
schept de voorwaarden voor
doorlopende leerlijnen en een
tienercollege. Ook met het
ROC da Vinci College wordt
nauw samengewerkt om
doorstroom naar middelbaar
en hoger beroepsonderwijs te
stroomlijnen.
Met 158 fte onderwijzend
personeel (OP) en 44 fte
onderwijsondersteunend
personeel (OOP) worden
resultaten bereikt die door de
onderwijsinspectie als positief
worden aangemerkt.

De vacatures
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat
momenteel uit 5 leden en wordt in 2019
en 2020 geheel vernieuwd vanwege
het verstrijken van de opeenvolgende
zittingstermijnen van de zittende leden.
In 2019 zijn drie leden geselecteerd en
voorgedragen aan de gemeente voor
de formele benoeming. Zij hebben
respectievelijk de expertise Financiën
en Bedrijfsleven, Juridisch, Openbaar
bestuur en Governance, in oktober is een
kandidaat geselecteerd met expertise
op gebied van Personeel en Organisatie.
Vanaf januari 2020 zal de werving
van de laatste twee kandidaten plaats
vinden met de expertises Communicatie,
PR en Marketing en Onderwijs, ICT en
Kwaliteit.
De RvT wil bij de samenstelling van de
Raad recht doen aan de diversiteit in
de samenleving en een evenwichtige
verdeling van mannen en vrouwen
realiseren.
Het is de bedoeling dat, wanneer de
Raad van Toezicht geheel vernieuwd
is, de leden uit hun midden definitief
de voorzitter en de vicevoorzitter
benoemen. Van alle kandidaten wordt
verwacht dat zij in potentie de rol van
voorzitter kunnen vervullen.
Aanstelling, bezoldiging en
overige informatie
Aanstelling vindt plaats voor een
periode van 4 jaar, met de mogelijkheid
tot herbenoeming voor één periode
van maximaal 4 jaar. De leden krijgen
een vergoeding passend binnen de
richtlijnen van de WNT en VTOI.
De RvT vergadert minimaal zes

keer per jaar en aanvullend een
aantal keer vanwege deelname aan
commissievergaderingen. Leden dienen
aan deze beschikbaarheid te kunnen
voldoen.
De kandidaat die benoemd gaat worden
zal een bewijs van goed gedrag moeten
overleggen. Ook willen wij graag twee
referenties inwinnen.
Verdere inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer drs. L.R. de Waard
van De Waard & partners die deze
werving- en selectieprocedures
als extern adviseur begeleidt.
Hij is te bereiken op 06 53 99 20 99
of Lodewijk@dwnp.nl. Vanzelfsprekend
is een vertrouwelijke behandeling van
uw gegevens gewaarborgd.
Voor aanvullende informatie over het
uitgebreide profiel, informatie over de
organisatie en de Raad van Toezicht
zie informatie op de website
www.dalton-dordrecht.nl.
Uw gemotiveerde sollicitatie met
curriculum vitae ontvangen wij graag
vóór 1 februari 2020. U kunt uw
sollicitatie richten aan de ”De Raad
van Toezicht” en zenden naar:
mevrouw E. van Assenderp,
ambtelijk secretariaat van de RvT.
Haar e-mail is:
e.assenderp@dalton-dordrecht.nl
De gesprekken staan gepland op
vrijdag 7 februari, maandag 10 februari,
woensdag 12 en vrijdag 14 februari,
een eventueel tweede gesprek wordt in
overleg ingepland.
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