Algemeen Bestuur Stichting Consortium Beroepsonderwijs
Ter versterking van ons Algemeen Bestuur zijn wij op zoek naar

twee leden voor het Algemeen Bestuur, één vanuit het mbo en één
vanuit het vmbo.
Het stichtingsbestuur heeft een toezichthoudende taak in de structuur van good governance. Het
Consortium Beroepsonderwijs valt te typeren als een organisatie die voor, door en met het onderwijs
is. Docenten uit het onderwijs ontwikkelen gezamenlijk examens en beroepsopdrachten voor alle
aangesloten onderwijsinstellingen. In het stichtingsbestuur is het om deze reden wenselijk dat er een
afvaardiging is van de aangesloten instellingen.
De leden van het bestuur zijn in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van het Consortium
Beroepsonderwijs te beoordelen. Ook al kunnen individuele leden van het stichtingsbestuur specifieke
deskundigheden hebben; alle leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het integrale inzicht en
toezicht.
Over het Consortium
Het Consortium is een samenwerkingsverband van 40 ROC's, 100 vmbo-scholen en een groeiend
aantal branche-opleiders. Met een klein team van vaste medewerkers en een flexibele groep
ontwikkelaars, trainers, (ontwerpers) en adviseurs uit het scholenveld, het werkveld en de wetenschap
staan we garant voor een vernieuwingsproces in het beroepsonderwijs dat draagvlak heeft, in beweging
blijft én resultaat oplevert. Op basis van deze co-creatie ontwerpt en produceert het Consortium
krachtige opleidingsproducten en gevalideerde examens. Ervaringsdeskundigen verzorgen
implementatie- en trainingstrajecten die werken.

Profiel bestuursleden; alle leden beschikken over de onderstaande competenties:


Bestuurlijke ervaring (eindverantwoordelijke positie) en strategisch bestuurlijke inzichten met
betrekking tot organisaties van vergelijkbare omvang.



‘Handen op de rug’ maar ook doortastend beslissen waar nodig.



Snel overzicht en inzicht kunnen verwerven.



Goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten.



Diversiteit aan persoonlijkheden (goede en complementaire verdeling).



In staat tot kritische zelfreflectie.



Affiniteit met beroepsonderwijs.



Onafhankelijkheid en geen tegenstrijdige belangen.

Van bestuursleden wordt verwacht dat men beschikt over minimaal één van onderstaande
competenties:


Deskundigheid over en ervaring met financiën en audits.



Deskundigheid over en ervaring met beroepsonderwijs.



Deskundigheid over en ervaring met het ontwikkelen en afnemen van examens



Branchekennis en netwerk in het vmbo.



Branchekennis en netwerk in het mbo.



Branchekennis en netwerk in de Techniek.



Branchekennis en netwerk in de Zorg & Welzijn



Branchekennis en netwerk in de beroepspraktijk Techniek en/of Zorg & Welzijn.

Meer weten? Hebt u vragen over deze vacature? Neem dan contact op met mevrouw A. van den BergRam, voorzitter Algemeen Bestuur, a.vandenberg-ram@ziggo.nl. Wilt u direct solliciteren? Stuur uw
motivatie en CV naar: Dhr. M. Wouters, directeur Stichting Consortium Beroepsonderwijs,
mwouters@consortiumbo.nl.

