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1. Internationale School Breda
De Internationale School Breda (ISB) is een van de vier internationale scholen in Nederland die
primair en middelbaar onderwijs combineert. Sinds haar oprichting (2011) is de school uitgegroeid
tot een volwassen entiteit, met meer dan 60 professionals en ruim 300 leerlingen in de leeftijd van 418 jaar. De school heeft de ambitie om de beste internationale school van Nederland te zijn. De ISB is
een school van de schoolbesturen PCPO Midden-Brabant (PCPO) (primair onderwijs) én Libréon
(voortgezet onderwijs). De bestuurders van deze schoolbesturen vormen samen de board van de ISB.
De ISB kent een head of school als eindverantwoordelijke en drie afdelingshoofden.

Visie
Op de International School Breda leiden we leerlingen op tot verantwoordelijke en respectvolle
wereldburgers die een positieve bijdrage leveren aan een meer sociale, vreedzame en duurzame
wereld. We leveren uitstekend onderwijs. De school heeft een familiale sfeer die bijdraagt aan een
warme, veilige en ondersteunende leeromgeving waar iedereen gewaardeerd wordt om wie ze zijn.

De inkomsten van de ISB bestaan uit publieke en private middelen. Voor beide geldstromen zijn
zowel de leerlingenaantallen als het moment van instromen van de leerlingen van belang. Deze
leerlingenaantallen hebben zich tot de zomer van 2019 positief ontwikkeld. Door Covid-19 is er
sprake van een flinke terugval in leerlingaantal, waardoor het leerlingaantal op 1 oktober 2021 op
300 uit kwam. Geen verrassing, maar het laat tevens zien hoe kwetsbaar een school als de ISB is,
vooral omdat de school voor financiering als het ware dubbel afhankelijk is van haar
leerlingenaantallen, namelijk van het Ministerie van OCW en van de ouders/bedrijven.
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2. Organisatie ISB
Raad van Toezicht
De raden van Toezicht van PCPO en Libréon houden toezicht op het functioneren van het bestuur en
voeren daarnaast de statutair vastgelegde taken (statuten PCPO en Libréon) uit binnen de ISB. In beide
Raden van Toezicht is een lid aangewezen met de portefeuille ISB. Deze leden staan met elkaar in
contact. Minimaal éénmaal per jaar, te weten in de periode oktober/november vergaderen zij, samen
met de bestuurders met de Raad van Advies.

ISB Board (ISB bestuur)
Het bestuur (bestaande uit een lid van het College van Bestuur van PCPO en een lid van het College
van Bestuur van Libréon) stelt de strategische doelstellingen voor de ISB vast, waarbij de directeur
verantwoordelijk is voor de beleidsadvisering aan het bestuur en voor de ontwikkeling van het
(strategisch) beleid voor het functioneren van de ISB. Van belang daarbij is dat de ISB zich ontwikkelt
tot en profileert als trendsetter op het gebied van een brede ontwikkeling voor kinderen uit impaten expatgezinnen in Nederland.

Head of School (directeur)
De directeur ISB draagt zorg voor de (strategische) beleidsadvisering van het bestuur, de
beleidsvoorbereiding en uitvoering van het beleid van de ISB, profileert de ISB en geeft leiding en
sturing aan de onderwijskundige en ondersteunende processen binnen de ISB en de
onderwijskwaliteit in alle afdelingen. Zij draagt zorg voor de bedrijfsvoering, profileert de school en
geeft leiding aan de Heads of department.

Management
De ISB heeft een Head of School die verantwoordelijk is voor alle onderwijsprocessen en -resultaten.
Samen met de afdelingshoofden (Head of Primary, Head of Secondary en Head of Administration)
vormt zij het managementteam. Elk afdelingshoofd legt verantwoording af aan de Head of School,
die op haar beurt rapporteert aan het bestuur.

Advisory Board (Raad van Advies)
De Raad van Advies van de Internationale School Breda bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf
leden. De Raad van Advies adviseert gevraagd en ongevraagd de Board en/of de Head of School.
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3. Profiel van de Raad van Advies
Bij de samenstelling van de Raad van Advies worden leden benoemd op basis van hun expertise,
netwerken, maatschappelijke betrokkenheid en representativiteit, ervaring met en inzicht in
ontwikkelingen in de samenleving, het onderwijs in het bijzonder, identificatie met de internationale,
landelijke, provinciale of regionale gemeenschap en representatie van relevante maatschappelijke
sectoren. De leden van de Raad van Advies denken, vanuit hun maatschappelijke participatie en
eigen deskundigheid, mee met bestuur en directeur over het optimaal functioneren van de ISB in
relatie tot de behoeften, wensen en inzichten van de internationale, regionale en lokale
gemeenschap.

Algemeen profiel
Een lid van de Raad van Advies onderschrijft de doelen van de ISB, is in staat om de functie van
adviseur adequaat te vervullen; kan voldoende tijd vrijmaken om de vergaderingen van de Raad van
Advies (minimaal 3 keer per jaar) bij te wonen en daar waar nodig vanuit zijn/haar specialisme met
het bestuur en de directie mee te denken; heeft binding met de internationale doelgroep van de ISB
of binding met maatschappelijk relevante partners van de ISB; beschikt over een aantal
competenties, vaardigheden en kwalificaties die aan de orde komen na de specifieke profielen.

Specifieke profielen van de Raad van Advies
De specifieke aandachtsgebieden betreffen:

I. (Internationaal) bedrijfsleven
1. heeft inzicht/affiniteit in/met de personele ontwikkelingen van het internationale bedrijfsleven,
vooral waar het de expatplanning betreft; 2. is sparringpartner van het bestuur en directie bij
ontwikkelingen van het internationale bedrijfsleven in de regio die direct van invloed zijn op de
strategische plannen voor de ISB; 3. Is bekend met brand management en/of marketing &
communicatie. 4. Is helpend bij de positionering ISB.

II. (Internationaal) onderwijs
1. heeft professionele kennis en/of ervaring met of in het funderend onderwijs in functie of in
onderzoek; 2. is geïnteresseerd in internationale onderwijsontwikkelingen en doet daar actief studie
naar.
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III. Openbaar bestuur
1. heeft kennis, netwerk en ervaring op het gebied van bestuurlijke verhoudingen binnen de regio,
provincie of nationaal. 2. kent de ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor het internationaal
onderwijs of de ISB; 3. weet kennis en kunde nuttig te maken voor beleidsontwikkeling binnen de
ISB.

IV. Voorzitter
1. beschikt over het vermogen verbindend op te treden naar collegae in de Raad van Advies, naar de
(vertegenwoordigers) van beide toezichthouders, het bestuur en de directie; 2. is goed in staat de
Raad van Advies en daarmee indirect de ISB, te vertegenwoordigen; 3. beschikt over competenties
om effectief een vergadering te kunnen leiden; 4. is een inspirerende en enthousiasmerende
persoonlijkheid met de focus op kwaliteit en ontwikkeling.

4. Vacatures Lid Raad van Advies
De Raad van Advies bestaat uit een voorzitter en vier leden. Binnen de Raad van Advies wordt
gewerkt op basis van collegialiteit. De voorzitter wordt gekozen uit het midden.
In verband met twee vacatures is de Raad van Advies op zoek naar twee nieuwe leden.

Functie‐eisen
Gezien de competenties van de andere leden van de Raad van Advies, wordt specifiek gezocht naar
minimaal één kandidaat die zijn/haar sporen heeft verdiend in het (internationale) bedrijfsleven.
Een lid Raad van Advies komt uit de regio of heeft binding met de regio.

Gevraagde inzet
De Raad van Advies vergadert minimaal drie keer per jaar. De vergaderingen vinden in de avond
plaats.

Honorering
De leden van de Raad van Advies ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
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5. Procedure
Voorlopige planning selectiegesprekken
Uiterste sollicitatiedatum:

zaterdag 27 november 2021

Selectiegesprekken:

7 of 8 december vanaf 16 uur

Kennismaking Board:

13 december 2021

Benoeming door Board:

20 december

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar:
https://internationalschoolbreda.nl
www.pcpomiddenbrabant.nl
www.libreon.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. B. Buddingh’, voorzitter College van Bestuur Libréon.

Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via
carla.jansen@libreon.nll
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