
 
 

Concept-profielschets dagelijks bestuurder SISA 

De Stichting Islamitische School Amsterdam (SISA) houdt drie Islamitische basisscholen in stand 
binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam. De scholen tellen gezamenlijk ca. 1200 leerlingen. 

De SISA stelt zich ten doel het in stand houden van scholen voor basisonderwijs op Islamitische 
grondslag (meer specifiek de Soenna) volgens de Nederlandse wet- en regelgeving. Het 
basisonderwijs aan de scholen van SISA is ingericht volgens de moderne inzichten en richt zich naast 
het geven van kwalitatief goed basisonderwijs op de ontwikkeling van het kind tot een mondig 
burger in de westerse samenleving in harmonieus samengaan met de waarden van de Islam en de 
Soenna. 

De SISA is ingericht als een z.g. ‘one tier’ model. Het Algemeen bestuur wordt gevormd door een 
even aantal bestuurders. Eén daarvan is de dagelijks bestuurder en de overige bestuursleden vormen 
het toezichthoudend of algemeen bestuur (AB). Deze toezichthoudende bestuurders zijn vrijwilligers 
gerekruteerd uit het Islamitisch maatschappelijk middenveld. 

De Stichting zoekt een dagelijks bestuurder als leidinggevende van de organisatie. Hij/zij 
 
- waarborgt de onderwijskwaliteit 
- draagt zorg voor de strategische positionering van de organisatie 
- onderhoudt een stevige verbinding met de stakeholders 
- bewaakt en versterkt het financieel beleid en beheer van de organisatie  
- houdt de bedrijfsvoering op orde 
- geeft vorm aan goed werkgeverschap 
 
Hij of zij heeft: 
- minimaal een HBO opleiding (bij voorkeur in de sfeer van management, HRM of bestuurskunde of  
  een daaraan gelijk te stellen opleiding); 
- ervaring in een onderwijsbestuurlijke of soortgelijke functie; 
- kennis van een of meer van de vakgebieden onderwijs/financiële en juridische kennis/kennis op het 
  gebied van HRM. 
- kennis van relevante maatschappelijke ontwikkelingen; 
- een proactieve houding 
- het vermogen zaken van ‘buiten’ naar ‘binnen’ te vertalen; 
- het vermogen om rollen en taken expliciet te maken; 
- het vermogen tot beheersing van de interne bestuurlijke dynamiek; 
- het vermogen om verbindingen aan te gaan en te onderhouden; 
 
De islamitische identiteit is een belangrijk issue binnen de organisatie, naast de toezichthouders 
bewaakt de bestuurder het handhaven ervan tevens onderhoudt en borgt deze, reden waarom 
wordt gezocht naar een belijdend moslim/moslima.  

Relevante ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling. 

Arbeidsvoorwaarden: benoeming en salariëring geschiedt op grond van de CAO Bestuurders PO. 

 

 



 
 

Benoemingsprocedure: 

- De profielschets wordt z.s.m. voorgelegd aan de GMR en de schooldirecties 
- Intussen wordt een extern bureau ingeschakeld om de procedure te begeleiden.  

Voorgesteld wordt hiertoe zo spoedig mogelijk over te gaan. 

Blijk van interesse wordt schriftelijk door belangstellenden kenbaar gemaakt met een uitgebreid CV. 
Dit kan per post of via e-mail. Betrokkenen ontvangen een ontvangstbevestiging. Zij die dit wensen 
ontvangen daaraan voorafgaand de profielschets. 

Sollicitanten worden schriftelijk (eventueel per e-mail) uitgenodigd voor een gesprek met de 
benoemingsadviescommissie. 

Selectie: 

- Er wordt een benoemingsadviescommissie gevormd bestaande uit: 

   Twee bestuursleden uit het Algemeen Bestuur (AB) 
   De interimbestuurder (geen stemrecht) 
   Twee leden van de GMR (een ouder en een personeelslid) 

Een extern adviseur als secretaris (geen stemrecht), die de procedure 
begeleid (eerder bedoeld extern bureau) 
 

- De commissie wordt voorgezeten door de extern deskundige; 

- De commissie ontvangt de kandidaten en heeft daarmede tenminste één gesprek; 

- Op basis van een of meer gesprekken doet de commissie een aanbeveling aan het AB van zo 
mogelijk minimaal drie kandidaten, waarvan zo mogelijk minimaal één vrouw. De 
aanbeveling wordt gesteund door drie van de vier stemhebbende leden van de 
benoemingsadviescommissie. 

- Het extern bureau bewaakt de procedure , waaronder de gang van zaken tijdens de 
gesprekken met de kandidaten, waarbij uitsluitend relevante zaken en relevante vragen aan 
de orde kunnen zijn; 

- De benoemingsadviescommissie doet een voordracht van zo mogelijke meerdere kandidaten 
in volgorde van voorkeur. 

Benoeming: 

Benoeming geschiedt door het AB binnen de voordracht. Mocht het AB op grond van overwegende 
bezwaren niet tot een benoeming kunnen komen, wordt de procedure opnieuw gevoerd na een 
gesprek tussen het AB en de benoemingsadviescommissie. 

 

 

 


