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Informatie over Catent 

Stichting Catent voor katholiek primair onderwijs en andere vormen van bijzonder primair 
onderwijs (verder omschreven als Catent) is een scholengroep met 34 scholen voor primair 
onderwijs en twee scholen voor speciaal basisonderwijs. De scholen zijn verspreid over de 
provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland en hebben voor het overgrote deel 
een katholieke oorsprong. De scholen van Catent behoren tot zes regionale 
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. 

Gezamenlijk verzorgen de scholen in 15 gemeenten-onderwijs voor ongeveer 5.000 kinderen 
die in hun leerproces worden begeleid door circa 500 medewerkers. Medewerkers van het 
bestuurskantoor in Zwolle ondersteunen de scholen en het College van Bestuur bij hun 
werkzaamheden.  

De scholen hebben een eigen gezicht, zijn geworteld in een eigen traditie en omgeving en 
vormen een solidair verbond van kennis, ervaring en ambitie op het gebied van primair 
onderwijs. In deze scholen creëren medewerkers voor hun leerlingen een uitdagende, 
veilige, motiverende en waarderende omgeving waarin met plezier samengeleefd en geleerd 
kan worden. 

In de zomer van 2019 is de Stichting Kinderopvang Catent opgericht zodat in de scholen van 
Catent de ontwikkeling voor kinderen van 0 – 12 jaar ononderbroken kan worden vorm 
gegeven. Bij enkele scholen is inmiddels kinderopvang (BSO en dagopvang) gerealiseerd. In 
de komende jaren zullen andere scholen hierin volgen. Dit proces wordt vanuit Stichting 
Catent voortvarend en met ondernemerszin gestuurd.  

Demografische ontwikkelingen vereisen op stichtingsniveau strategische 
beleidsontwikkeling. Scholen in de plattelandskernen zullen in de komende jaren mogelijk te 
maken krijgen met een daling in het leerlingenaantal. In de gemeente Zwolle is die daling 
naar verwachting relatief gering. Het is mogelijk dat (kleinere) schoolbesturen voor primair 
onderwijs in de nabije omgeving zich met Catent willen verbinden.  

Voor de periode 2019-2021 heeft het College van Bestuur een toekomstvisie geformuleerd. 
Deze visie is het resultaat van een brede dialoog met directeuren, medewerkers, leerlingen, 
ouders, externe samenwerkingspartners, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en 
de Raad van Toezicht. Binnen Catent is deze toekomstvisie het vertrekpunt geweest voor de 
ontwikkeling van het onderwijs. Plezier in leren, vanuit nieuwsgierigheid, samen met 
anderen en met een stevige basis zijn de dragende uitgangspunten voor deze visie. Meer 
over de visie is te lezen op de website (www.catent.nl). Het proces om te komen tot een 
nieuwe koers en visie voor de komende jaren is inmiddels gestart.  

Missie en waarden 

Stichting Catent is een organisatie voor onderwijs en opvang die kinderen inspireert, 
stimuleert en begeleidt in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, hun ontwikkeling als 
mens, medemens en als lid van de gemeenschap.  

 
 



 
Vanuit de missie is er aandacht voor de volgende aspecten:  

Ontwikkeling van ieders talent 

Omdat ieder mens uniek is, wordt aan leerlingen en medewerkers ruimte geboden om 
talenten te ontwikkelen. Iedereen heeft talent en het is de moeite waard deze te benutten. 
Leerlingen en medewerkers worden gestimuleerd om vanuit een open houding nieuwe 
uitdagingen aan te gaan. 

Samenwerking vanuit een gemeenschap 

De school wordt gezien als een gemeenschap’, waarin iedereen zich opgenomen en 
geborgen voelt en waar gastvrijheid, kennis en waarheid worden nagestreefd. Leerlingen en 
medewerkers wordt uitgedaagd kennis te omarmen en te erkennen en op een open en 
gastvrije wijze om te gaan met de medemens.  

Lerende organisatie 

Scholen zijn lerende organisaties die complexe zaken en problemen willen doorgronden en 
het eigen leren stimuleren. Leerlingen en medewerkers worden aangespoord met elkaar te 
communiceren, kennis en inzichten te delen en verantwoordelijkheid te tonen in het 
omgaan met kennis. Leerlingen wordt geleerd om voor zichzelf te denken en een kritische 
houding aan te nemen. 

Zingeving 

Zingeving biedt scholen de mogelijkheid om leerlingen oriëntatiepunten te geven, zodat ze 
een relatie kunnen leggen tussen zichzelf en het hogere. Daarom krijgen leerlingen verhalen, 
overtuigingen, rituelen, feesten, symbolen, normen en gebruiken van onze cultuur mee.  

Verwondering en bewondering 

Leerlingen wordt geleerd om de wereld en hun medemensen vanuit verwondering en 
bewondering te bekijken. Openheid naar elkaar staat daarbij centraal. Leerlingen worden 
bewust gemaakt van het bijzondere in het leven; ze worden gestimuleerd om met 
vertrouwen ontmoetingen en dialoog met medemensen aan te gaan. 

Persoonlijke verantwoordelijkheid 

Persoonlijke verantwoordelijkheid heeft voor ons drie elementen in zich: zelf 
verantwoordelijkheid dragen, daarop aangesproken willen worden en ook een ander 
aanspreken op zijn/haar verantwoordelijkheid (als onderdeel van een professionele cultuur). 
Leerlingen en medewerkers worden gestimuleerd om met open ogen richting de toekomst 
te kijken, gericht op het welzijn van iedereen en daar dienstbaar aan te zijn.  

Besturingsfilosofie 

Relatie, respect, vertrouwen en ruimte zijn vier waarden die onder het handelen liggen van 
allen die binnen Catent werkzaam zijn. Het zijn ook de waarden die richting geven aan het 
sturen en ontwikkelen van de organisatie. Respect gaat daarbij zowel over respect voor de 
anders als mens als ook over respect voor het vakmanschap van de ander. Vanuit dit respect 
geven we de ander ruimte en vertrouwen die nodig is om bij te kunnen dragen aan de 
kwaliteit van Catent. Die kwaliteit bepaalt niemand alleen, dat doen we samen. Datzelfde 



geldt voor onze besluitvorming: ieder besluit moet een gezamenlijk gedragen besluit zijn.    
De vier waarden betekenen ook dat het eigenaarschap van processen en besluiten daar ligt 
waar die horen: bij de professional die op de plek binnen Catent zit waar het besluit 
genomen moeten worden.  

College van Bestuur 

Catent werkt volgens de Code Goed Bestuur van de PO-Raad en heeft het                              
Raad van Toezicht-model, waarbij bestuur en intern toezicht bij twee verschillende organen 
berusten: het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur is 
integraal verantwoordelijk voor het bestuur van de 2 stichtingen alsmede het bevoegd gezag 
van Catent in de zin van de Wet op het primair onderwijs.  

Samenstelling en taken Raad van Toezicht 

De RvT bestaat uit vijf leden, waarvan 1 lid wordt benoemd op voordracht van de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Catent. De RvT benoemt uit zijn midden 
een voorzitter. De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn 
eenmaal herbenoembaar. Leden van de RvT Catent zijn tevens toezichthouder bij de 
Stichting Kinderopvang Catent.  

De RvT heeft, conform de statuten van de stichting, in hoofdlijnen de volgende taken:  

• Op onafhankelijke wijze integraal toezicht houden op het beleid van het CvB en de    
 algemene gang van zaken in de stichtingen;  

• Erop toezien dat middelen efficiënt en effectief worden ingezet en dat de 
 organisatie haar maatschappelijke en wettelijke functie vervult en dat daarvoor 
 voldoende maatschappelijk is gelegitimeerd; 

• Het CvB met raad terzijde staan;  

• Werkgever zijn van het CvB.  

De RvT opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid en kent vier 
commissies: de auditcommissie (financieel beleid, begrotingen en jaarrekeningen van beide 
stichtingen) en de remuneratiecommissie (werkgeversrol naar bestuurders), de commissie 
Onderwijs, Kwaliteit en Identiteit, de commissie Marketing en Communicatie.  

De RvT vergadert ten minste zesmaal per jaar, de verschillende commissies van de RvT ten 
minste vier keer per jaar. Honorering van de leden van de RvT vindt plaats overeenkomstig 
de adviesregeling van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI -
NVTK).  

Ontstaan vacature 

De vacature is ontstaan in verband met het aflopen van de termijn van een lid RvT.  

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht Catent  

Een lid van de RvT Catent 

• committeert zich aan de kernwaarden die horen bij intern toezicht: integriteit, 
 maatschappelijke verantwoordelijkheid en professionaliteit en is daarop 
 aanspreekbaar; 



• heeft binding met de missie, ambitie en strategie van Catent (basisonderwijs en 
 kinderopvang); 

• heeft affiniteit met de onderwijssector/kinderopvangsector en inzicht in de 
 systematiek van de werkprocessen van deze organisaties; 

• heeft brede maatschappelijke belangstelling, inzicht in maatschappelijke en 
 politieke verhoudingen en beschikt over een breed en relevant netwerk; 

• beschikt over een academisch denk- en werkniveau; 

• heeft leidinggevende dan wel bestuurlijke ervaring; 

• kan op strategisch niveau opereren; 

• is integer en onafhankelijk: bekleedt niet een zodanige andere functie dat het 
 lidmaatschap van de RvT kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid met 
 deze functie in het belang van de stichting dan wel met ongewenste vermenging
 van belangen; 

• is in staat tot zelfreflectie en heeft het communicatieve vermogen tot constructieve 
 dialoog met het College van Bestuur en in de RvT; 

• draagt bij aan een effectieve en efficiënte samenwerking binnen de RvT;  

• heeft voldoende tijd beschikbaar voor de werkzaamheden als lid van de RvT; 

• is bereid om doorlopend aan de eigen deskundigheidsbevordering te werken; 

• regionale betrokkenheid in de gebieden waar Catent actief is. 

 
Aanvullend profiel vacature lid Raad van Toezicht   

- Een katholieke achtergrond met interesse in zingevingsvraagstukken.  

- Bij voorkeur affiniteit met én expertise op het gebied van Informatietechnologie en 
 informatievoorziening. 

- Ervaring als toezichthouder en bekend met principes van goed bestuur. 

- Teamspeler 

- Verbinder 

- Van buiten naar binnen denker 

De kandidaat zal deel uit gaan maken van de auditcommissie. Een RvT lid met een sterk 
financieel profiel maakt deel uit van deze commissie. Van het nieuwe lid Raad van Toezicht 
wordt geen specifieke financiële expertise verwacht maar wel dat hij/zij in de 
auditcommissie juist vanuit een ander perspectief kritische vragen kan stellen. 

 

 
 
 



 
Informatie over de procedure werving en selectie leden Rvt   

Begeleiding  

Marjon Roefs (Het Centrum voor Commissarissen en Toezichthouders) begeleidt de werving 
& selectie procedure.  

Informatie  

Informatie over Stichting Catent, de scholen en kinderopvang die onder haar bevoegd gezag 
vallen, is te vinden op www.catent.nl en www.kinderopvangcatent.nl.  

Belangstellenden kunnen voor meer informatie over de inhoud van de functie en over de 
benoemingsprocedure contact opnemen met Marjon Roefs op 06-53199219 

Solliciteren  

Bent u degene die Stichting Catent zoekt voor haar Raad van Toezicht? Richt dan uw 
sollicitatiebrief inclusief cv uiterlijk 22 oktober 2021 aan marjon.roefs@hetcct.nl  

(Online) verkennende gesprekken tussen de geselecteerde kandidaten en Het Centrum CT 
vinden plaats op 27 of 28 oktober 2021. 

(Online) gesprekken met de Benoemings- en Adviescommissie vinden plaats op 24 
november 2021 vanaf 18.00 uur. 

Doel is te komen tot benoeming in de RvT vergadering van 14 december 2021 en start van 
de nieuwe toezichthouder per 1 januari 2022. 

http://www.catent.nl/
http://www.kinderopvangcatent.nl/
mailto:marjon.roefs@hetcct.nl

