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Mijn kijk op de beide scholen van de stichting is:
De twee scholen hebben een eigen profiel wat goed herkend wordt door ouders en
leerlingen. Daarbij kiezen ouders bewust voor de scholen. Soms past daarbij de kleine
school de Waldheim-mavo, soms is het brede aanbod van het Griftland College meer
passend. Ik merk dat beide scholen goed bekend staan in deze regio, waarbij het
bijzonder is dat de stichting twee Mavoscholen heeft.
Wat is in mijn optiek de meerwaarde van de stichting CVO Baarn-Soest?
De Stichting heeft als doelstelling dat beide scholen optimaal worden beheerd en
samenwerken. Dat is mogelijk door ruimte te bieden aan de scholen voor eigen
onderwijsontwikkeling en zakelijk gezien slim door samen te werken, o.a. op gebieden
als financiën en personeelsbeleid.
Welke kansen zie ik voor beide scholen?
De beide scholen staan goed bekend in de regio. Twee zaken vragen aandacht.
Enerzijds een duidelijke profilering van beide scholen. Anderzijds het blijven
doorontwikkelen van een breed onderwijsconcept per school. Aantrekkelijk onderwijs
dat eigentijds is, maatwerk kan leveren en dat aansluit op een veranderende
maatschappij. Onderwijs dat kan binden en boeien.
Wat zie ik als de toegevoegde waarde van de RvT?
Een Raad van Toezicht heeft een aantal formele functies: adviseur, werkgever,
toezichthouder, netwerker. De bestuurder kan samen met de Raad van Toezicht
klankborden over de strategie en andere ontwikkelingen. Als leden van de Raad van
Toezicht hebben we een diverse achtergrond. Als collectief zijn wij juist daardoor sterk.
Door gebruik te maken van elkaars expertise kunnen we vaak onderwerpen vanuit
diverse invalshoeken bespreken en zo tot een goede besluitvorming komen.

Wat breng ik vanuit mijn eigen werkervaring mee?
Ik heb leidinggevende ervaring en veel teams aangestuurd van maatschappelijke
organisaties (woningcorporaties). Ik heb teams begeleid tijdens
organisatieveranderingen. Daarnaast heb ik ervaring als projectmanager en heb ik een
achtergrond in mediation. Als lid van de Raad van Toezicht ben ik altijd geïnteresseerd
in de organisatiecultuur en de relatie met stakeholders.

