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SKOLO is bestuurlijk georganiseerd volgens het one-tier model. In dit model is het bestuur 

eindverantwoordelijk voor de stichting. Het bestuur bestaat uit een toezichthoudend deel en een 

uitvoerend deel. Bij SKOLO is de dagelijkse leiding van de stichting in handen van één directeur-

bestuurder. Het toezichthoudend deel van het bestuur bestaat uit maximaal negen leden.  

Het toezichthoudend bestuur heeft tot taak integraal toezicht te houden op de stichting en op het 

beleid van de directeur-bestuurder en staat deze met raad en daad terzijde. 

Meer specifiek heeft het toezichthoudend bestuur de volgende hoofdtaken: 

• goedkeuren van strategisch beleid en toezicht houden op de uitvoering ervan op hoofdlijnen, 

waarbij afspraken worden gemaakt over ijkpunten; 

• toezien op de doelmatige besteding van de middelen van de stichting, onder andere door  

het vaststellen van de begroting en de jaarrekening; 

• zorgdragen voor een goed functionerende directeur-bestuurder, door het vervullen van  

de werkgeversrol; 

• functioneren als sparringpartner voor de directeur-bestuurder. 

 

Ter versterking van ons bestuur zijn we op zoek naar een  

Lid Toezichthoudend Bestuur 

Naast een algemeen lid zijn we ook op zoek naar een lid met kennis en ervaring in huisvestingszaken 

en/of beschikt over bouwtechnische kennis.  

Wil je meer informatie of inzage in het uitgebreide functieprofiel, neem dan contact op met de 

voorzitter, Maarten Mijwaart, bereikbaar via mmijwaart@skolo.nl. Interesse in deze functie kun je 

kenbaar maken door per mail te reageren op hetzelfde e-mailadres. 

Voor meer informatie, lees door ….  

SKOLO 

De Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel (SKOLO) beheert  

5 scholen, waarop ruim 900 kinderen onderwijs ontvangen en waaraan  

ongeveer 120 personeelsleden zijn verbonden. 

De plaatsen Losser en Overdinkel maken deel uit van de gemeente Losser en hebben 

gezamenlijk ongeveer 23.000 inwoners. De gemeente Losser is van oudsher een 

katholieke gemeente. 

SKOLO maakt deel uit van een steeds veranderende maatschappij. Dit vraagt om een 

lerende organisatie en scholen die zichzelf vragen stellen, tijd nemen voor reflectie en 

oplossingen zoeken. In de komende jaren gaan wij ons verder ontwikkelen als lerende 

organisatie met een professionele cultuur. 
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Waarom zou je deze functie op je willen nemen? 

Het gaat in de eerste plaats om onze kinderen. Hoe kunnen wij onze kinderen het beste onderwijs bieden?  

Hoe moet je de organisatie inrichten en de scholen faciliteren om dit mogelijk te maken? Het is heel bijzonder 

om als vrijwilliger hiervoor mede de verantwoordelijkheid te dragen.                                                                                                                                           

SKOLO draagt zorg voor een groot deel van het basisonderwijs in Losser en Overdinkel. Als bestuurslid ben je in 

de rol van werkgever verantwoordelijk voor ons personeel en tevens voor een doelmatige besteding van de 

toegekende overheidsgelden. Echter, je hoeft het niet alleen te doen. In het bestuur zitten mensen met diverse 

achtergronden en expertises. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder die in dienst is van 

de stichting.      

Bestuurlijke verantwoordelijkheden brengen ook veel interessante onderwerpen en achtergronden naar voren. 

Onderwerpen die soms raakvlakken hebben met je eigen werk of opleiding en die soms ook uniek zijn voor het 

basisonderwijs. En dat maakt het, als je geïnteresseerd bent, nu juist interessant. Want waar maak je mee dat 

je als vrijwilliger een professionele organisatie mag (mee-)besturen? Dat je in de keuken kan en mag kijken van 

de organisatie en er ook nog wat van mag vinden. Hierbij gaat het natuurlijk wel om de hoofdlijnen en als 

toezichthoudend bestuurder ben je natuurlijk niet van de details maar wel van de grote lijnen.  

Financieel gezien wordt je er niet wijzer van, een kleine vergoeding bieden we, maar dat is het dan ook.  

Van belang is ook dat we respect hebben voor de vakinhoudelijke kennis en de professionaliteit van onze 

medewerkers. Maar, zoals gezegd, het draait allemaal om het beste onderwijs voor onze kinderen. 

 


