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1. IEKC (Integraal Educatief Kind Centrum) Lichtenvoorde 

1.1  De structuur 
Het IEKC is een brede educatieve voorziening voor kinderen van 0-13 jaar met een totaal aanbod op het 
gebied van onderwijs (basis- en speciaal (basis)onderwijs), kinderopvang en (specialistische) buitenschoolse 
opvang. In het centrum werken onderwijs, jeugdhulp en kinderopvang samen. Met elkaar én met ouders, 
de natuurlijke bondgenoten. Met de aanwezige kennis, ervaring en expertise wordt bijgedragen aan een 
rijke ontwikkeling van kinderen. Door hun talenten en mogelijkheden te stimuleren, kunnen ze gelukkig, 
waardig en met succes meedoen in de samenleving. Vandaag, morgen en daarna. 
 
De expertise wordt binnen het centrum met elkaar gedeeld, maar waar nodig ook met scholen en 
organisaties erbuiten. Expertise die niet aanwezig is, wordt binnen het IEKC gehaald of er wordt voor 
gezorgd dat kinderen elders een passende plek vinden. 
 
Het IEKC wordt gevestigd in een nieuw gebouw op de locatie van de huidige Ludgerusschool voor SBO aan 
de Varsseveldseweg (in het centrum van Lichtenvoorde).  
 
Doordat er binnen het IEKC meerdere rechtspersonen participeren en het inhoudelijk aanbod zoveel 
mogelijk geïntegreerd wordt aangeboden waarbij de organisaties zijn ‘ontschot’, is er sprake van een 
complexe structuur:   

 
Organogram inrichting organisatiestructuur 
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1.2  De organisatie van het IEKC 
 De organisatie van het IEKC is helder, efficiënt en kenmerkt zich door korte lijnen tussen het IEKC 

stichtingsbestuur, de IEKC directeur, leidinggevenden, medewerkers op de werkvloer en de 
bestuurders van de afzonderlijke rechtspersonen. 

 Het team binnen het IEKC is een afspiegeling van de samenwerkende organisaties. 
 Taken en verantwoordelijkheden zijn voor iedereen duidelijk en vastgelegd. 
 Er wordt gewerkt met: 

o een stichtingsbestuur IEKC, die (eind)verantwoordelijk is en fungeert als toezichthoudend bestuur.  
o één leidinggevende  (IEKC directeur); 
o een integraal Managementteam (IEKC gebruikersraad); 
o een integraal samengesteld inspraak- en medezeggenschapsorgaan (IEKC-raad). 

 De organisaties binnen het IEKC werken samen op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. 
 De organisatie kenmerkt zich door multidisciplinair handelen. 

 

1.3  Ambitie, visie en uitgangspunten van het IEKC 
In mei 2017 is een ambitie en visiedocument opgesteld, waarin de missie, de organisatievisie, de 
pedagogische visie, ambities en kernwaarden zijn opgenomen. Het ambitie en visiedocument is als bijlage 
bij het functieprofiel gevoegd. 
 

2. Stichtingsbestuur IEKC 

2.1 Besturing en toezicht 
 Het IEKC moet voldoen aan de code ‘Good Governance’, hetgeen betekent dat bestuur en toezicht 

gescheiden moeten zijn. Gelet op de omvang en inrichting van het IEKC handelt het stichtingsbestuur 
als een toezichthoudend bestuur en wordt de dagelijkse gang van zaken gemandateerd aan de IEKC-
directeur en het inhoudelijk programma gedelegeerd aan de IEKC-gebruikersraad. 

 Het stichtingsbestuur formuleert de doelstellingen van het IEKC om het bestaansrecht te legitimeren. 
 Het stichtingsbestuur mandateert de IEKC-directeur middels de bevoegdheidskaders en de 

beschikbare handelingsruimte tot het leiden van het IEKC. 
 Het stichtingsbestuur biedt op grond van handelen, kennis, ervaring en contacten een meerwaarde 

voor de IEKC-directeur en de IEKC-gebruikersraad. 
 Het stichtingsbestuur handelt met visie, creativiteit en een kritische inslag. 

 

2.2 Taken stichtingsbestuur IEKC 
Het stichtingsbestuur heeft onder meer als taak:  

 Het werkgeverschap van de IEKC-directeur; 

 Het toezicht houden op-, en de resultaten van de instelling, zowel inhoudelijk, bedrijfsmatig als 

financieel. De kwaliteit van de afzonderlijke disciplines (onderwijs, kinderopvang en –zorg) en het 

personeelsbeleid blijven een verantwoordelijkheid van de participerende besturen; 

 Toetsing van de besluitvorming; 

 Gevraagd en ongevraagd adviseren van de IEKC-directeur; 

één en ander conform statuten en reglementen.  

 

2.3 Samenstelling Stichtingsbestuur IEKC 
Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van leden van het 
stichtingsbestuur geschiedt voor een periode van vier jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond 
herkiesbaar.  
 
Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt vijf tot tien per jaar. Het stichtingsbestuur opereert 
nadrukkelijk vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid 
moeten zijn een bijdrage te leveren.  
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3. Vacatures IEKC stichtingsbestuur  
Voor het oprichten van het IEKC-stichtingsbestuur wordt gezocht naar 

 

twee inspirerende en betrokken bestuursleden 
 

3.1 Algemene profieleisen 
Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen is het stichtingsbestuur maatschappelijk breed geïnformeerd. 
Het stichtingsbestuur werkt met een profielschets voor het bestuur als collectief, waaruit profielschetsen 
voor de afzonderlijke leden worden afgeleid. De profielschetsen worden steeds herijkt om aan te sluiten bij 
de specifieke kenmerken van het IEKC op een bepaald moment en bij de toekomstplannen. 
 
Belangrijke algemeen geldende profielkenmerken voor het IEKC stichtingsbestuur als collectief zijn: 
 strategische, bestuurlijke kennis en ervaring in een eindverantwoordelijke positie; 
 aantoonbare affiniteit met het inhoudelijke aanbod binnen het IEKC, te weten onderwijs (basis- en 

speciaal (basis)onderwijs), kinderopvang en (specialistische) buitenschoolse opvang; 
 deskundigheid op het gebied van bedrijfsvoering, doelmatige inzet van middelen; 
 financiële deskundigheid; 
 juridische kennis; 
 kennis van toezicht / code ‘Good Governance’; 
 ‘handen op de rug’, maar ook doortastend beslissen waar nodig; 
 voldoende beschikbare tijd en motivatie voor inzet en commitment; 
 snel overzicht en inzicht kunnen verwerven; 
 goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en integriteit; 
 in staat tot kritische zelfreflectie; 
 diversiteit van persoonlijkheden en van overige kenmerken als sekse, culturele afkomst, leeftijd; 
 voldoende kennis en ervaring om vanuit welke achtergrond dan ook het IEKC en haar succes- en 

parameters goed te kunnen beoordelen. 
 

Elk bestuurslid is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ook al kunnen individuele 

leden van het IEKC stichtingsbestuur specifieke deskundigheden hebben; alle leden zijn gezamenlijk 

verantwoordelijk. 

 

3.2 Bijzondere eisen, meer specifieke kennis voor afzonderlijke leden 
Hoewel de leden van het IEKC-stichtingsbestuur generalisten zijn, is voor een goede uitoefening van de 

bestuurstaak van belang dat specifieke kennis/ervaring met betrekking tot de disciplines binnen het IEKC in 

het stichtingsbestuur aanwezig is. Spreiding naar de sectoren wordt deels bereikt door de bestuursleden, 

die vanuit de deelnemende schoolbesturen in het stichtingsbestuur participeren. 

De benodigde kennis/ervaring voor het IEKC stichtingsbestuur is: 

 IEKC inhoudelijk programma 

o Het kunnen beoordelen van de resultaten van het inhoudelijk aanbod (onderwijs, opvang en zorg) 

binnen het IEKC; 

o Inzicht hebben in de inhoudelijke samenhang van alle onderdelen van het IEKC; 

o Zicht hebben op landelijke ontwikkelingen met betrekking tot onderwijs (basis- en speciaal 

(basis)onderwijs), kinderopvang en (specialistische) buitenschoolse opvang; 

o Inzicht in en begrip hebben voor de samenhang tussen onderwijs (basis- en speciaal 

(basis)onderwijs), kinderopvang en (specialistische) buitenschoolse opvang. 

 Bedrijfsvoering, planning en control en risico management 

o Kennis van geldstromen en financieringsvraagstukken; 

o Inzicht hebben in de risicofactoren van het IEKC; 

o Het kunnen duiden van financiële rapportages, jaarrekeningen en begrotingen. 
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 Personeel en organisatie  

o Begrip van vraagstukken van organiseren in een professionele organisatie; 

o Invulling geven aan de rol van werkgever van de IEKC-directeur; 

o Een juridische blik op organisatievraagstukken.  

 Voorzitterschap 

o Het kunnen regisseren van het proces van toezichthoudend besturen, mede in het kader van ‘Good 

Governance’; 

o Beheersen van de vergadertechniek; 

o In staat zijn een goede relatie te onderhouden met alle leden van het stichtingsbestuur afzonderlijk, 

met het stichtingsbestuur als geheel en met de IEKC-directeur; 

o Visie op de taak en de rol van de IEKC-directeur en de IEKC-gebruikersraad; 

o Voldoende beschikbaarheid. 

3.3 Voorkeur profiel nieuwe bestuursleden. 
Gelet op de samenstelling van het stichtingsbestuur en de benoeming vanuit de drie schoolbesturen wordt 

gezocht naar kandidaten met bij voorkeur specifieke kennis op de terreinen: 

 Kinderopvang, (jeugd)zorg en/of (specialistische) buitenschoolse opvang; 

 Bedrijfsvoering, planning en control en risicomanagement. 

 

3.4 Honorering 
Aan de leden van het IEKC-stichtingsbestuur wordt een onkostenvergoeding verstrekt die enerzijds recht 

doet aan de verantwoordelijkheid van de bestuurders, anderzijds relatief bescheiden is vanwege de 

publieke aard en de omvang van het IEKC. 

 

4. Procedure 
Aangezien de stichting IEKC nog opgericht moet worden, zal de werving, selectie en benoeming van de 

leden van het eerste IEKC stichtingsbestuur door de IEKC stuurgroep worden gedaan.  

 

De IEKC stuurgroep  benoemt uit haar midden een benoemingsadviescommissie.  

De benoemingsadviescommissie geeft advies aan de IEKC stuurgroep met betrekking tot de uiteindelijke 

kandidaat/kandidaten. De IEKC stuurgroep zal vervolgens een besluit nemen met betrekking tot de 

benoeming van de voorgedragen kandidaat/kandidaten. 

 

4.1 Planning  
Openbaar maken vacature:  :   3 december 2018   

Sluiting reactietermijn   :  21 december 2018 

Gesprekken    :  week 2 (7 t/m 11 januari 2019)  

Voordracht aan de stuurgroep  :  22 januari 2019 

  

4.2 Aanvullende informatie 
Voor nadere informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met: 

 Frans Stieber  voorzitter IEKC stuurgroep   0315-215009 

 Will van der Zanden  kwartiermaker IEKC    06-57778112 

 

4.3 Solliciteren 
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit uw sollicitatie te sturen naar 

frans.stieber@paraatscholen.nl .  

mailto:frans.stieber@paraatscholen.nl

