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Organisatieschets 
 
SALTO is hét schoolbestuur van de openbare scholen en de algemeen toegankelijke 
scholen voor primair onderwijs in Eindhoven. De organisatie bestaat uit 20 basisscholen, 2 
scholen voor speciaal basisonderwijs, 2 internationale locaties en een stafbureau. Met 
ongeveer 7.000 leerlingen en meer dan 650 medewerkers is SALTO een grote speler in het 
Eindhovense onderwijsveld. Binnen de basisscholen treffen we scholen met o.a. Jenaplan, 
Dalton en Montessori onderwijsconcepten.  
 

• Het college van bestuur bepaalt de overkoepelende strategische koers van SALTO. 
Vanuit die koers werken de scholen, onder regie van een eigen directeur, met een 
eigen Schoolplan aan de doelen die binnen de algemene kaders worden vastgesteld. 
Het College van Bestuur is vooral aanjager, facilitator en adviseur van de scholen. 
Uiteraard monitort en controleert het College van Bestuur de uitvoering van 
gezamenlijk bepaalde beleidsdoelstellingen. 

• Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daarnaast kent elke 
school een eigen medezeggenschapsraad.  

• De raad van toezicht, formeel het hoogste orgaan in onze organisatie, toetst de door 
het College van Bestuur uitgezette koers, de gehanteerde strategie en de 
bedrijfsvoeringprocessen die daartoe ondersteunend zijn. 

 
SALTO missie en visie 
In onze missie staan de kinderen centraal. Elk kind heeft talenten! SALTO helpt kinderen om 
deze talenten te ontdekken en te ontplooien. Onze competente leerkrachten leren en 
ondersteunen kinderen zodat ze vol zelfvertrouwen, met lef, discipline en hard werken deze 
talenten kunnen inzetten. Dat doen we in een veilige leeromgeving, met een passende 
didactiek en met aandacht voor een gezonde leefstijl. Samen met de ouders voelen wij ons 
verantwoordelijk voor en werken wij aan de ontwikkeling van het kind. Dit alles vormt dé 
basis om te leren voor het leven! #SALTO 
 
Onze kernachtige visie laat zien waar SALTO voor staat: 
Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen 
Met onze missie en visie als basis, richten wij ons onderwijs in vanuit drie kernwaarden: 

• Toegankelijk 
• Talentvol 
• Toekomstgericht 

 



 
 

Functieprofiel raad van toezicht SALTO  3 

Toegankelijk 
SALTO is een inclusieve scholenstichting. Dat betekent dat we niet in hokjes denken, 
niemand uitsluiten en dat we de meerwaarde zien van een diverse en kleurrijke samenleving, 
waarin we op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan. 
SALTO is daarnaast een toegankelijke en betrokken partner. Voor de ouders van onze 
kinderen, maar ook voor (maatschappelijke) organisaties of externe kennisinstituten 
waarmee we op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. 
 
Talentvol 
SALTO wordt gedragen wordt door bevlogen onderwijsprofessionals. Een hoge kwaliteit van 
onderwijs is de kern van ons dagelijks handelen die we samen omarmen. We zien het 
daarnaast als een belangrijke taak om kinderen te begeleiden in de zoektocht naar hun 
eigen, specifieke talenten, zodat we die talenten kunnen ontplooien en ontwikkelen. Als 
lerende organisatie kijken we daarbij naar de talenten van onze eigen ambitieuze 
medewerkers. Hun talenten willen we optimaal ontwikkelen en benutten. 
 
Toekomstgericht 
Samen met kinderen werken aan hun toekomst betekent vooral goed kijken naar de 
uitdagingen en kansen die die toekomst biedt. Hoe kan innovatie daaraan bijdragen, hoe 
komen we tot duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken, hoe zorgen we ervoor dat 
we als volwassenen op een goede en prettige manier kunnen leven en werken, nu en in de 
toekomst? 
SALTO-scholen zijn gezonde leer- en leefgemeenschappen. Voor kinderen én voor 
medewerkers. Professionals werken er met plezier, worden gewaardeerd, voelen 
verantwoordelijkheid en vertrouwen. We hebben aandacht voor loopbaanontwikkeling en de 
mogelijkheid om fit en vitaal te werken in alle loopbaanfasen. 
 
Kernwaarden krijgen pas betekenis als ze ook geleefd en doorleefd worden op onze scholen. 
Dat kan alleen in een passende cultuur. Bij SALTO zetten we daarom in op een veilige 
werkcultuur waarin we op een goede, respectvolle en professionele manier met elkaar, met 
kinderen, ouders en stakeholders omgaan. We hebben duidelijke verwachtingen van elkaar 
en spreken die ook uit. We zijn breed verantwoordelijk voor wat er op de scholen gebeurt, 
ondersteunen elkaar, maken gebruik van elkaars kennis en kunde, tonen leiderschap en 
leggen verantwoording af over ons handelen. Een open cultuur, waarin ruimte is voor ieders 
eigenheid, vertrouwen in elkaars vakmanschap én in solidariteit met elkaar. Dit is de basis 
voor het goede onderwijs waar SALTO voor staat. 
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Raad van toezicht 
 
Rol en taken  
De raad van toezicht houdt toezicht en is een actief meedenkende adviseur die het belang 
van SALTO, de kinderen, ouders en medewerkers voorop stelt. De raad van toezicht vervult 
de rol van werkgever van het college van bestuur en legt verantwoording af naar de externe 
stakeholders.  
 
De raad van toezicht van SALTO geeft inhoud aan zijn toezichthoudende taak door:  

• te zorgen voor een goed functionerend college van bestuur door benoeming, 
monitoring en beoordeling;  

• integraal toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur t.a.v. de 
algemene gang van zaken binnen de organisatie, de kwaliteit en de werking en 
integriteit van de interne controle- en risicobeheersingsystemen;  

• strategische beslissingen van het college van bestuur goed te keuren; 
• gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het college van bestuur;  
• maatschappelijke verantwoording af te leggen over het functioneren van SALTO. 

 
De raad van toezicht toetst het strategisch beleid, het financiële beleid en de begroting aan 
de doelstellingen van SALTO en aan de eisen van de onderwijsinspectie, geeft goedkeuring 
en houdt nauwlettend toezicht op een juiste besteding van de (financiële) middelen.  
 
Voor het houden van toezicht en het kunnen beoordelen van het functioneren van het 
college van bestuur moet de raad van toezicht op de hoogte zijn van het reilen en zeilen 
binnen SALTO. Duidelijke informatie is hierbij van groot belang. De afspraken over de 
informatievoorziening zijn vastgelegd in een verantwoordingskader vanuit de Code Goed 
Bestuur en de statuten van SALTO. 
 
Binnen de raad van toezicht bestaat een taakverdeling, maar elke toezichthouder is 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor het integrale toezicht. Tegenover het verdelen van 
taken staat dus het delen van informatie. De raad van toezicht bestaat uit drie tot vijf leden 
die de volgende aandachtsgebieden onderling verdelen: 
 

• algemeen bestuurlijk en externe vertegenwoordiging;  
• aandachtsgebied onderwijs; 
• aandachtsgebied personeel en organisatie;  
• aandachtsgebied financiën & control;  
• aandachtsgebied huisvesting en materiële zaken.  
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Elk lid van de raad van toezicht heeft vier jaar zitting en kan herbenoemd worden voor nog 
eens vier jaar. De raad van toezicht bestaat uit leden die geen arbeidsrelatie met SALTO 
hebben en geen nauwe familieband hebben met overige leden van de raad van toezicht, het 
college van bestuur of directieleden. De leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun 
werkzaamheden als toezichthouder een vergoeding. De leden vergaderen in beginsel 
viermaal per jaar om het beleid te toetsen en goed te keuren.  
 
Algemeen profiel van de raad van toezicht 
Goed toezicht houden vraagt om kennis, vaardigheden en houding. Een toezichthouder kan, 
door het stellen van de juiste vragen, het beleid toetsen zonder op de stoel van de 
bestuurder te gaan zitten. Toezicht stelt eisen aan de individuele inzet, maar ook aan de 
gezamenlijke inzet als raad van toezicht. Een toezichthouder moet in teamverband kunnen 
werken en bereid zijn tot informeren van de overige leden en de dialoog met de andere leden 
te voeren.  
 
Het collectief profiel voor de raad van toezicht moet ertoe leiden dat de raad van toezicht 
zodanig is samengesteld dat:  

• er voldoende affiniteit met het onderwijs in het algemeen en met de doelstelling van 
SALTO in het bijzonder aanwezig is;  

• voldoende maatschappelijke binding en functioneel netwerk worden bereikt;  
• een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines 

aanwezig is, waarbij o.m. gedacht kan worden aan onderwijsinhoudelijke, financieel-
economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;  

• de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en het college van bestuur 
onafhankelijk en kritisch opereren;  

• adequaat geanticipeerd kan worden op de toekomstige ontwikkelingen van SALTO;  
• adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het 

College van Bestuur.  
 

De leden van de raad van toezicht hebben oog voor zowel het organisatiebelang als voor de 
belangen van alle betrokkenen binnen de organisatie. De leden laten zich leiden door de 
vraag op welke wijze de belangen van SALTO als geheel op korte en op lange termijn het 
beste kunnen worden gediend.  
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Algemene competenties leden raad van toezicht  
• Goed ontwikkeld strategisch denkvermogen: kan de kwaliteit van de keuzes voor 

(lange)termijndoelstellingen en de strategie voor het realiseren van deze 
doelstellingen in de organisatie op hoofdlijnen beoordelen;  

• Zakelijke instelling en ruime bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven en/of not profit 
met een sterke klantoriëntatie;  

• Sterke betrokkenheid bij het toenemende ondernemerschap in het onderwijs, volgt 
gecommitteerd en kritisch de maatschappelijke ontwikkelingen en de 
marktgerelateerde vraagstukken van de organisatie;  

• Affiniteit met zowel regulier als speciaal basisonderwijs  
• Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;  
• Het vermogen en de attitude om het college van bestuur van advies te voorzien en 

als klankbord te dienen;  
• Het vermogen om het beleid van SALTO en het functioneren van het college van 

bestuur te toetsen;  
• Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;  
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;  
• Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als 

SALTO stellen;  
• Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het college 

van bestuur voorgelegde aangelegenheden;  
• Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;  
• Heeft voldoende mate van beschikbaarheid;  
• Uitstekende communicatieve vaardigheden.  

 
Specifiek profiel: 

- Ervaring in het onderwijs. 
- Ervaring als toezichthouder is een pre. 


