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Stichting EduCare te Nunspeet zoekt vanwege periodieke aftreding 
 

twee leden van de raad van toezicht (m/v)* 

 
die een bijdrage willen leveren aan het toezicht op de scholen van 
EduCare. De raad bestaat uit vijf leden, waarvan er nu twee 
aftredend zijn. 
 
Van leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij: 
 

• de doelstelling en grondslag van de stichting onderschrijven; 

• een academisch of hbo denk- en werkniveau hebben; 

• bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring hebben; 

• affiniteit met het onderwijs hebben en maatschappelijk betrokken 
zijn; 

• informatie op strategisch gehalte kunnen beoordelen; 

• in de rol van adviseur kunnen functioneren/klankbordfunctie; 

• ervaren zijn in het evalueren van beleid. 
 

 
* Gezien de huidige samenstelling van de raad nodigen wij ook graag vrouwelijke 
geïnteresseerden uit om te reageren. 

 
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website: 
https://www.educare-harderwijk.nl/ 
 
U kunt ook informatie inwinnen bij de voorzitter van de 
sollicitatiecommissie van de rvt, de heer C. Baatenburg de Jong, tel. 
06 -20 92 49 49.  
 
Het functieprofiel kan worden opgevraagd bij het bestuurs-
secretariaat (tel. 0341 - 45 27 95 of via het onderstaande e-
mailadres). 
 
Uw sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 26 februari 2021. U kunt 
deze per post sturen naar: Stationslaan 32, 8071 CM te Nunspeet of 
per e-mail naar: bestuurssecretariaat@educare-harderwijk.nl 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

Stichting EduCare verzorgt 
christelijk speciaal onderwijs 
in de regio Noord-West 
Veluwe en in Zeewolde. 
 
De stichting heeft als 
uitgangspunt, inspiratie en 
bron: de Bijbel als Gods 
woord, die de grondslag 
vormt van waaruit EduCare 
haar doelstellingen 
realiseert. 
 
Onder EduCare vallen zes  
scholen. De Arend in 
Nunspeet, De Springplank 
in Harderwijk en Zeewolde 
en de Koningin 
Emmaschool in Nijkerk 
(SBO). De Lelie in 
Harderwijk en Ermelo en De 
Wingerd in Nunspeet 
(ZML). En Mijnschool in 
Harderwijk voor 
praktijkonderwijs (PRO). 
 
De missie van EduCare is: 
“Een veilig en stimulerend 
ontwikkelingsklimaat voor 
kinderen met speciale 
onderwijsbehoeften.” 
 
De raad van toezicht houdt 
op basis van meerjaren-
beleid toezicht op het 
bestuur van de scholen en is 
werkgever van het bestuur. 
Daartoe vergadert de raad 

circa acht keer per jaar. 
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