
 
 

De stichting Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam (ABSA) 
zoekt een nieuw 

 

Lid/leden voor het toezichthoudend bestuur 

 

De ABSA verzorgt sinds 2009 algemeen bijzonder primair onderwijs in Amsterdam. 
Binnen ons bestuur werken 6 scholen samen aan kwalitatief goed onderwijs op basis 
van gelijkwaardigheid tussen alle religies en levensbeschouwingen.  
Bij ABSA werken circa 225 professionals. Elke dag verzorgen zij het onderwijs voor 
zo’n 2400 leerlingen uit Amsterdam verdeeld over alle stadsdelen 

Onze scholen werken vanuit eigen kracht en onderwijsconcept en staan open voor 
nieuwe kennis en inzichten op het gebied van leren en ontwikkelen van kinderen en 
professionals. De kernwaarden ‘Eigenwijs’, ‘Verbindend’ en ‘Autonoom’ dragen bij 
aan het ambitieniveau van onze professionals om hoge kwaliteit te leveren. 

Het bestuur bestaat uit een uitvoerend en toezichthoudend deel.  
Het  toezichthoudend deel bestaat uit vijf personen uit verschillende disciplines.  
De toezichthoudende bestuursleden houden toezicht op het beleid van het Dagelijks 
Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Hun belangrijkste 
drijfveer is om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs van de 
ABSA scholen en daarmee ook aan de toekomst van de leerlingen. 

 
Onze missie 

ABSA is een professionele organisatie die zich richt op de ontwikkeling van talenten 
van kinderen en personeelsleden in een veilig sociaal-pedagogisch klimaat.  

ABSA staat voor toegankelijkheid en pluriformiteit in de verschillende wijken van 
Amsterdam waar de scholen zich bevinden.  

 

Vacature 

Vanwege het vertrek van een van de toezichthoudende bestuursleden, zijn wij op zoek naar 
een of meerdere lid/leden  voor het toezichthoudend bestuur. 

 

 



ABSA vraagt: 

• Kennis van- en ervaring in- de ontwikkelingen op onderwijskundig gebied.  
• Instemming met de doelstellingen, missie en visie van de ABSA scholen; 
• Evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 
• Maatschappelijke betrokkenheid en vertrouwdheid met de regio Amsterdam; 
• Goed gevoel bestuurlijke verhoudingen; 
• Ervaring met bestuur en toezicht in een vergelijkbare, relevante situatie; 
• HBO/Academisch werk- en denkniveau;  
• Minimaal 6 uur per maand beschikbaar zijn. 

 

U kunt uw belangstelling schriftelijk via een email met uw motivatie en CV tot uiterlijk 1 
februari kenbaar maken via geertjannelson@absascholengroep.nl. 

Informatie over de ABSA scholengroep op onze website www.absascholengroep.nl  

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met GeertJan Nelson, directeur bestuurder.  

via hetzelfde mailadres of via 06-54956501. 


