
 

 
 
 

 

Amstelwijs is een stichting voor openbaar primair onderwijs. 
De stichting verzorgt met 350 personeelsleden het onderwijs 

op 11 scholen aan ruim 3300 leerlingen in Amstelveen en 
Ouderkerk aan de Amstel.  

 

 

 

De besturingsfilosofie van Amstelwijs is gebaseerd op het Rijnlands Denken. Wij willen onze doelen bereiken door: 
‘verbinding en vertrouwen’, ‘gedeelde visie’, ‘sturen op gedrag en proces’, ‘horizontale wederzijdse beïnvloeding’. In dat 
kader heeft Amstelwijs een richtinggevende visie. Een visie die ons verbindt, inspireert, motiveert en drijft.  
 
We willen dat medewerkers graag bij Amstelwijs werken. Normen en protocollen zijn daarin niet leidend, maar het 
gedrag en de houding (‘geven en nemen’) van zowel de kant van de werkgever als de werknemer.  
 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen, afkomstig uit gezinnen met heel verschillende achtergronden, elkaar ontmoeten 
en respecteren. Ons ideaalbeeld is een maatschappij waar mensen elkaar niet uitsluiten, maar in contact zijn met 
elkaar. De leerlingen worden voorbereid om later als een respectvolle, betrokken wereldburger met een open 
levenshouding deel te nemen aan en bij te dragen aan een duurzame samenleving. 
 
Onderwijs is veel meer dan leren lezen, schrijven en rekenen. We willen ze iets leren voor het leven, voor het leven hier 
en nu en het leven later. Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen groeien en zich ontwikkelen. Wij bieden onderwijs met 
een Plus!  

 
Wij zijn per 10 juli 2020 op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van 

Toezicht. Mail uw motivatie en CV vóór 3 februari naar ons 
bestuurssecretariaat: e.van.maaren@amstelwijs.nl. 

 
 

 Wij zoeken een lid met financiële expertise en een lid met onderwijsinhoudelijke kennis 
 Ook startende toezichthouders worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren 
 De leden wonen bij voorkeur in Amstelveen of Ouderkerk aan de Amstel  
 De leden ontvangen een vergoeding  
 De leden bekleden hun functie op persoonlijke titel 
 De leden houden toezicht op hoofdlijnen en omarmen het Rijnlands denken 
 De leden mogen geen kinderen op één van onze scholen of een andere directe of indirecte verbinding met 

Amstelwijs hebben 
 
De sollicitatiegesprekken worden gehouden met de benoemingscommissie, waarin drie leden van de Raad van 
Toezicht, de Directeur-Bestuurder en een lid van de oudergeleding van de GMR zitting hebben. De gesprekken 
worden gevoerd op woensdag 4 maart en maandag 9 maart ‘s avonds. 
 
 

Voor meer informatie over de stichting 
en voor de volledige profielschets verwijzen wij u naar 

 www.amstelwijs.nl. 

BENT U TOEZICHTHOUDER MET EEN PLUS? 

SPREEKT ONZE VISIE U AAN? 

DAN ZOEKEN WIJ U! 
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