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1. Stichting Un1ek 

De organisatie  

Stichting Un1ek verzorgt (speciaal) basisonderwijs en opvang binnen de gemeenten 

Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. Alle scholen van Un1ek zijn ondergebracht in Stichting 

Un1ek Onderwijs en alle opvang-activiteiten zijn ondergebracht bij Stichting Opvang en 

Opvoeding. De kern van het aanbod van Un1ek is de doorlopende leer- en ontwikkelingslijn van 

kinderen van 0-13 jaar. Het aanbod krijgt voornamelijk vorm in Integrale Kindcentra (IKC’s) 

waarin opvang en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten. Er werken bij Un1ek circa 750 

medewerkers in 20 locaties. De stichting kent een besturingsmodel met een Raad van Toezicht 

en een eenhoofdig College van Bestuur. 

 

Stichting Un1ek werkt samen met partners die een bijdrage leveren aan het realiseren van de 

visie. Stichting Un1ek ontwikkelt zich steeds meer naar een netwerkorganisatie en investeert in 

samenwerkingsverbanden die leiden tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de 

ondersteuning. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking binnen passend onderwijs. Aandacht 

is er voor samenwerking met gemeenten, kinderdagopvang, peuterspeelzalen en voortgezet 

onderwijs. In de komende jaren zal deze samenwerking verder geoptimaliseerd en op 

uitbreidingsmogelijkheden onderzocht worden. De verschillen en samenwerkingen maken 

Stichting Un1ek. 

 

Missie 

De missie van Un1ek is: Samen leren, samen leven. 

Un1ek wil kinderen van 0-13 jaar hun talenten laten ontwikkelen en hen begeleiden in hun groei 

tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers die, in balans met zichzelf en hun 

omgeving, in een steeds veranderende wereld kunnen functioneren. 

 

Visie 

Doorlopende ontwikkelingslijn in integrale IKC´s 

Un1ek gelooft in de kracht en meerwaarde van een doorlopende ontwikkelings- en leerlijn voor 

kinderen van 0-13 jaar. Dat doen ze in IKC´s waar samen leren, samen leven en samen werken 

naadloos in elkaar overvloeien. 

 

Herkenbaar Un1ek 

Met een heldere focus op de missie is de impact van het handelen zo groot mogelijk. Het 

verschil maken in een veranderende wereld vraagt om flexibiliteit en lef. Deze centrale waarden 

in de visie van Un1ek wordt overgebracht door ze vóór te leven. Ze staan centraal in de 

herkenbaar Un1eke wijze waarop het werk wordt gedaan. 

 

Iedereen is welkom! 

Om de missie waar te kunnen maken is het belangrijk dat de IKC’s een afspiegeling zijn van de 

wereld waarin we met elkaar leven. Dat maakt dat Un1ek gastvrij is. Alle medewerkers, de 

kinderen en hun ouders/verzorgers voelen zich thuis bij Un1ek, ondanks hun uiteenlopende 

achtergronden, talenten en beperkingen en geloven. 

 

Strategische opgave  

Er wordt de komende beleidsperiode ingezet op de verdere ontwikkeling van het integrale 

aanbod. De opgave voor de organisatie is gedefinieerd in vier strategische beleidslijnen: 

1. interprofessionele samenwerking; 

2. een zorgnetwerk rondom het kind; 

3. kennisvorming en –deling; 

4. profilering als aantrekkelijk werkgever. 

 

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.un1ek.nl 

https://un1ek.nl/
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2. Lid Raad van Toezicht 

Vanwege het verlopen van de termijn van één van de leden van de Raad van Toezicht zijn wij 

op zoek naar een nieuwe toezichthouder. Vanwege de samenstelling van de huidige raad wordt 

gezocht naar een toezichthouder met (bestuurlijke) ervaring en kennis van kinderopvang en 

onderwijs.  

 

 

Lid Raad van Toezicht 

 
 

De Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het handelen van het 

College van Bestuur en op de algehele gang van zaken binnen de organisatie. Bijzondere 

aandacht heeft de toepassing van wet- en regelgeving met betrekking tot kwaliteit, de 

bescherming en veiligheid van kinderen en medewerkers. De governancecodes 

Kinderopvang en Primair Onderwijs waarin de normen zijn omschreven voor goed bestuur en 

toezicht, transparantie, externe verantwoording, integriteit en financiële beheersing zijn 

hierbij leidend. De governance binnen Stichting Un1ek Opvang en Opvoeding is ingericht 

conform genoemde governancecodes.  

 

De Raad van Toezicht heeft de volgende taken, verantwoordelijkheden en rollen: 

 

• werkgeverschap van het College van Bestuur; 

• klankbord en adviseren van het College van Bestuur; 

• toetsing van de besluitvorming; 

• verbinding houden en informatie verkrijgen vanuit alle lagen in de organisatie; 

• werk- en locatiebezoeken. 

 

De Raad van Toezicht is een nieuw team en is zo samengesteld dat de expertise die nodig is om 

de strategische, bestuurlijke en inhoudelijke processen binnen Un1ek op merites te kunnen 

wegen en beoordelen ruim aanwezig is. In de huidige samenstelling is zowel kennis van HRM, 

financiële zaken, kwaliteit, en kennis van (passend) onderwijs aanwezig. De Raad van Toezicht 

bestaat uit vijf leden en vergadert circa 7 keer per jaar. 

 

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht heeft de opdracht toezicht te houden met een juist evenwicht tussen 

betrokkenheid en afstand. Zij moet in staat zijn maatschappelijke signalen tijdig op te vangen, 

deze te vertalen naar de gewenste ontwikkeling van Un1ek en een professionele sparringpartner 

te zijn voor het College van Bestuur. Daarnaast beoordeelt zij de voorstellen van het College 

van Bestuur op inhoud, proces en impact.  

 

Alle Leden van de Raad van Toezicht voldoen aan de volgende algemene kenmerken: 

• academisch werk- en denkniveau;  

• onderschrijven van het doel, de grondslag, het karakter en de waarden van Un1ek; 

• affiniteit met het primair onderwijs en kinderopvang ; 

• zijn constructieve teamspelers; 

• in staat zijn integraal toezicht te houden en oog voor de verschillende, soms tegenstrijdige 

belangen;  

• onderzoekend zijn, open gesprekken kunnen voeren en de kunst van luisteren en 

doorvragen verstaan; 

• in staat om hoofdlijnen van beleid te beoordelen en snel de essentie zien, goede vragen 

kunnen stellen en een oordeel kunnen vormen;  

• maatschappelijk actief en betrokken;  

• voldoende tijd en beschikbaarheid om de rol goed in te kunnen vullen. 
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Specifieke eisen profiel onderwijskwaliteit en kinderopvang  

• kennis van Integrale KindCentra en kinderopvang, naast kennis/affiniteit van het primair 

onderwijs;  

• strategisch sterk, kennis van kwaliteitskaders binnen de kinderopvang; 

• ervaring met toezichthouden; 

• netwerk in de sector kinderopvang; 

• bekend met wet- en regelgeving binnen kinderopvang en onderwijs; 

• bekend met recente ontwikkelingen binnen beide sectoren. 

 

Voorwaarden 

Stichting Un1ek is een financieel gezonde stichting met een sterk team van toezichthouders, 

opererend in een collegiale sfeer. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding 

die is gebaseerd op het algemene advies over de honorering zoals uitgegeven door de VTOI-

NVTK. 

3. Procedure  

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de 

persoon van Lidewij Geertsma. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie 

geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten 

aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de 

selectiegesprekken. 

 

Planning  

Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk.   

 

Voordracht van kandidaten  : nader te bepalen 

Eerste ronde selectiegesprekken : nader te bepalen 

Tweede ronde selectiegesprekken : nader te bepalen 

 

Aanvullende informatie 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.un1ek.nl 

 

Solliciteren 

Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze 

website www.wesselopartners.nl. 

 

Contactgegevens 

Wesselo & Partners | Selection as art  

Lidewij Geertsma, partner 

Ilse Krauwel, managementassistente 

T 030 275 84 47 

E i.krauwel@wesselopartners.nl   

https://un1ek.nl/
http://www.wesselopartners.nl/
mailto:i.krauwel@wesselopartners.nl

