
Functieomschrijving
Het Johan de Witt-gymnasium in Dordrecht is per 1 januari 2022 op zoek 
naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht. De vacature ontstaat vanwege 
het reguliere aftreden van één van de huidige leden.

De raad heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking 
van de doelstelling van de stichting.

De Raad van toezicht bestaat uit vijf leden die gezamenlijk drie rollen 
vervullen:
♦ Toezichthouden op het functioneren van de bestuurder;
♦ Sparringpartner voor de bestuurder en deze gevraagd en ongevraagd  
   adviseren;
♦ Werkgever van de bestuurder.

Een school voor talentrijke leerlingen
Het Johan de Witt-gymnasium is gesticht in 1253 en is daarmee het oudste 
gymnasium van Nederland. Het is een zelfstandig, categoraal gymnasium. Het 
is een betrekkelijk kleine school voor vwo met een overzichtelijke organisatie 
en structuur, waarbinnen iedereen veilig kan werken en leren. De missie van de 
school is het geven van een uitstekende gymnasiumopleiding aan al haar leer-
lingen. Hiermee levert de school een bijdrage aan het “leren” en de “vorming” 
van getalenteerde leerlingen in Dordrecht en wijde omgeving. Het bevoegd gezag 
wordt gevormd door een eenhoofdig bestuur: de rector-bestuurder.

Functie-eisen
♦  Ervaring met toezichthouden en kennis van de actuele ontwikkelingen
    omtrent het professioneel toezichthouden is een pré;
♦  Bij voorkeur woonachtig in de regio Drechtsteden;
♦  Ruim beschikbaar en flexibel voor deelname aan vergaderingen 
 en overleg in de avonduren;
♦  Een teamspeler, gericht op ontwikkeling, met een heldere, 
    constructieve communicatiestijl; 
♦  Bij voorkeur kandidaten met een juridische achtergrond.

Meer informatie
Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onverenigbaar met het 
vervullen van een andere functie of rol binnen de school. Leden van de 
Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding ter hoogte van 10%, en de 
voorzitter ter hoogte van 15% van de maximumvergoeding voor raadsleden 
van de gemeente Dordrecht. Meer informatie over de school kunt u vinden 
op onze website: www.jdw.nl

Reacties
Als u interesse hebt, nodigen wij u uit om uw motivatie en CV vóór 
27 oktober 2021 onder vermelding van Sollicitatie RvT te mailen naar 
m.vos@jdw.nl. De gesprekken zijn gepland in de week van 1 november. 
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