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Ithaka 
 
“Voor Ithaka is het onderwijs niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur”.  
 
Vrijescholen Ithaka is een stichting voor vrijescholen in het primair onderwijs met 14 scholen, die 
verspreid liggen over zes gemeenten in Noord- en Zuid-Holland. De antroposofie en de daarbij 
behorende pedagogische visie, vormen de uitgangspunten voor het onderwijs. 
 
Eind 2018 volgden 2479 leerlingen basisonderwijs op deze scholen.  
 
Missie  
“Stichting Vrijescholen Ithaka zet zich in om het vrijeschoolonderwijs in de regio Noord- en Zuid-
Holland te stimuleren, te promoten en verder te ontwikkelen. Ithaka wil garant staan voor het 
aanbieden van kwalitatief goed vrijeschoolonderwijs aan alle leerlingen die aan de Ithaka-scholen zijn 
toevertrouwd.  
Ithaka wil er aan bijdragen, dat het proces “worden wie je bent” leidt tot een fundamenteel 
vertrouwen in de wereld om ons heen. Kinderen maken deel uit van een groter geheel en leren onder 
andere op school te groeien naar volwassenheid. Ons onderwijs heeft de intentie een inspirerende 
leeromgeving te bieden aan elk kind, zodat het later in verbinding met de samenleving zijn of haar 
leven kan leven”.  
 
Visie  
“Met bevlogen en enthousiaste leerkrachten die zich blijven professionaliseren binnen de context van 
de wereld om ons heen, bieden wij onze leerlingen alle ruimte om zich breed te ontwikkelen op 
sociaal, emotioneel, cognitief en kunstzinnig gebied.  
De vrijescholen van Stichting Ithaka, willen hun specifieke pedagogisch-didactische uitgangspunten 
verwezenlijken binnen het raamwerk van de onderwijscriteria zoals door de overheid 
(uit)gegeven/vastgesteld. Wij streven naar aantrekkelijk, eigentijds vrijeschoolonderwijs met behoud 
van identiteit en met open blik naar de wereld en in samenspraak met de omgeving. De scholen 
binnen Ithaka zijn ontstaan vanuit de behoefte van ouders en verzorgers aan vrijeschoolonderwijs. 
Ouders verbonden zich met leerkrachten en ‘daar waar levenswegen samenkwamen’ ontstonden 
vrijescholen. Die scholen zijn sociaal en spiritueel geworteld in groepen mensen in een bepaalde 
regio. Elke school is anders; wat binnen Ithaka bindt is de wens om goede vrijescholen te zijn. Om 
geïnspireerd onderwijs te bieden, gericht op de brede ontwikkeling van elk kind. Om ondersteuning te 
bieden bij het ‘worden wie je bent’. Daarbij geïnspireerd vanuit de antroposofie en de 
vrijeschoolpedagogie”.  
  
Ithaka wil goed vrijeschoolonderwijs bieden op scholen waar:  

 Leerlingen veilig en gelukkig zijn, veel leren en zich breed kunnen ontwikkelen  

 Medewerkers graag, met plezier en uitdaging werken en zich ontwikkelen  

 Ouders/verzorgers hun kinderen graag en met overtuiging aan toevertrouwen  

 Het vrijeschoolonderwijs permanent in ontwikkeling blijft 
 
Kernwaarden  

 Inspiratie en dialoog (onderwijsontwikkeling, professionalisering)  

 Samenwerking en netwerken  

 Solidariteit en ondersteuning  
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Ontwikkelingen 
In 2016 en 2017 kampte de stichting met tegenslagen op financieel en organisatorisch gebied. Ook 
het kwaliteitsbeleid bleek onvoldoende. Op meerdere scholen gaf dat problemen en leidde het tot 
signalen en zorgen bij bestuur en inspectie en een zwakke beoordeling van één van de scholen in 
2016.  
Er is stevig ingezet op verbetering en eind 2018 waren de basisprocessen als onderwijs en 
kwaliteitsbeleid, financiën, personeel, huisvesting en organisatie op orde. Er zijn geen zwakke 
scholen meer en het kwaliteitsbeleid is in opbouw.  
Het vrijeschoolonderwijs blijft aantrekkelijk voor veel ouders, zozeer zelfs dat er bij diverse scholen 
sprake is van een wachtlijst. Mede daarom zijn in de afgelopen jaren de mogelijkheden onderzocht 
om nieuwe vestigingen en nieuwe scholen te starten of uitbreiding van locaties en nieuwbouw te 
realiseren. De prognose laat voor de komende vier jaar een groei zien naar ruim 2700 leerlingen. De 
ontwikkeling van het leerlingaantal is op basis van eigen prognoses en op basis van prognoses van de 
PO raad in beeld gebracht. Per jaar worden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. 
  
Uitdagingen zijn er ook: de gemiddelde klassengrootte is in economische zin (te) laag, de krappe 
personeelsmarkt bemoeilijkt het werven van voldoende leerkrachten en directeuren en aan 
onderwijsontwikkeling komt nog niet elke school toe. Het kwaliteitsbeleid is nog in opbouw, waarbij 
aandacht nodig is voor onderwijskwaliteit en opbrengsten, en de huisvesting is nog niet overal 
optimaal.  
 
Het sturen op de kwaliteit van het onderwijs en het verder professionaliseren van de processen en 
procedures op het gebied van bedrijfsvoering en personeelsbeleid staan de komende jaren hoog op 
de agenda. 
 
In Het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 wordt de koers voor de komende jaren uitgewerkt. 
 

Kerncijfers 
Bij Ithaka werken in totaal 269 medewerkers en de jaarexploitatie is ruim 13 miljoen.  

  

Organisatie en bestuur 
Het bestuur wordt gevormd door een Raad van Toezicht/College van Bestuur model. De raad van 
toezicht heeft de “Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs” integraal overgenomen en de code 
is daarmee de leidraad voor het handelen.  
 
Het eenhoofdig college van bestuur en de raad van toezicht vormen samen het bevoegd gezag van 
de stichting. Het bestuur werkt als een beleidsbepalend bestuur, waarbij in nauw overleg met de 
schoolleiding wordt gekomen tot een voorwaardenscheppend en professioneel beleid voor de 
scholen binnen de stichting.  
De bestuurder draagt de eindverantwoordelijkheid voor de identiteit, de instandhouding van de 
scholen, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. De bestuurstaken van Ithaka zijn dan  
ook het bewaken van de missie en de doelstellingen van de scholen, het waarborgen van de 
continuïteit en de onderwijskwaliteit. Vandaar ook dat de bestuurder als werkgever optreedt voor 
alle medewerkers van de scholen die bij ons zijn aangesloten.  
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De raad van toezicht voert op grond van wet- en regelgeving voorgeschreven toezicht uit. Het 
bestuur en de raad van toezicht hebben in de statuten, het Reglement Raad van Toezicht en het 
Reglement College van Bestuur, hun onderlinge taken en bevoegdheden vastgelegd.  
De bestuurder legt verantwoording over haar functioneren af aan de raad van toezicht.  
  
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur functioneert het bovenschools team, dat samen met 
de beleidscommissies het beleid initiëren in opdracht van en in samenspraak met het bestuur. De 
GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad) wordt vroegtijdig betrokken bij de 
beleidsvoornemens.  
  
De schooldirecties geven uitvoering aan het beleid in samenwerking en samenspraak met de 
medezeggenschapsraden van de twaalf vestigingen waarin personeel en ouders zitting hebben.  
 
In de verticale lijn wordt door het bestuur aan de raad van toezicht verantwoording afgelegd over 
het gevoerde beleid. Over de kwaliteit van het onderwijs wordt ook gesproken met de 
onderwijsinspectie en wordt er een jaarverslag gestuurd naar het ministerie van OC&W.  
In de horizontale lijn leggen het bestuur en de directeuren van de scholen verantwoording af aan de 
GMR en MR (Medezeggenschap Raad) en aan de ouders.  
 
Meer informatie is te vinden op www.vsithaka.nl 
 
 

College van bestuur 
 
Wegens het vertrek van de huidige voorzitter college van bestuur komt Ithaka graag in contact met 
een daadkrachtige en verbindende  

Voorzitter college van bestuur 
met een groot hart voor het vrijeschoolonderwijs en een duidelijke visie op de toekomst ervan. 

 
Als bestuurder van Ithaka bent u verantwoordelijk voor de volgende kerntaken:  

 Ontwikkeling van strategie en beleid 

 Ontwikkelen van strategische doelen en het vaststellen van strategische 
beleidskaders en het strategisch beleidsplan 

 Het vertalen en opnemen van de landelijk vastgestelde wet- en regelgeving in de 
ontwikkeling van strategie en beleid 

 Het begeleiden en sturen op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het 
onderwijsbeleid en de bedrijfsvoering 

 Het ontwikkelen en analyseren van de managementinformatie van de scholen en 
daar waar nodig directeuren opdracht geven om bij te sturen 

 Het gevraagd en ongevraagd informeren van de Raad van Toezicht 
 

 Waarborgen van beleid en de onderwijskwaliteit  

 Het vertalen, in samenwerking met de directeuren, van het strategisch beleid naar 
algemene beleidsuitgangspunten en kaders voor de scholen 

 Het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs 

 Het vertalen van het strategisch beleid naar beleid voor onderwijsprogrammering en 
organisatieontwerp 

 Het toezicht houden op de totstandkoming en behalen van ontwikkeldoelen 

http://www.vsithaka.nl/
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 Beheer, bewaking en versterking financieel beleid 

 Verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van de jaarlijkse en de 
meerjarenbegroting  

 Ontwikkelen professionele transparante financiële bedrijfsvoering en versterken 
financiële positie Ithaka 

 Verantwoordelijk voor het opstellen van het (sociaal) jaarverslag en de jaarrekening 
 

 Leiding geven aan professionals en onderhouden van verbinding met stakeholders 

 Leiding geven aan de directeuren en aan het bestuursbureau 

 Het ondersteunen en faciliteren van de directeuren in de verschillende scholen 

 Permanente aandacht houden voor de verbinding tussen de autonome locaties 

 Tijdig overleg voeren met de GMR en deze meenemen in de beleidsvorming 

 Het vertegenwoordigen van de organisatie in interne en externe overlegsituaties  
 

 Profilering 

 Als boegbeeld het vrijeschoolonderwijs vertegenwoordigen in de meest brede zin 

 Het bouwen aan en onderhouden van relevante contacten en netwerken 

 Het vaststellen van het PR-, voorlichtings- en marketingbeleid en het toezien op de 
uitvoering daarvan 

 
Functie-eisen 

 Academisch werk- en denkniveau 
 Aantoonbare ervaring in een integraal eindverantwoordelijke (bestuurlijke) functie in 

een organisatie met inhoudelijk professionals 
 Grote affiniteit met vrijeschoolonderwijs en/of Antroposofie 
 Inzicht in de organisatie en bedrijfsvoering van het primair onderwijs 
 Visie op maatschappelijke ontwikkelingen en wat dit van het (vrijeschool) onderwijs en 

de onderwijsorganisatie vraagt 
 Brede kennis van en inzicht in bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen 
 Vaardigheid in het vertegenwoordigen van de onderwijsorganisatie in diverse 

landelijke netwerken 
 Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen in het ontwikkelen van 

draagvlak voor het algemeen beleid 
 Aantoonbare ervaring met het opbouwen van een netwerk en het 

onderhouden van interne en externe relaties  
  

Persoonlijkheidskenmerken  

 Verbinder 

 Proactieve en transparante communicator 

 Ondernemend en zakelijk 

 Daadkracht en lef 

 Zichtbaar en benaderbaar 

 Koersvast en besluitvaardig 
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Arbeidsvoorwaarden  
De honorering vindt plaats conform de CAO-bestuurders PO, binnen het kader van de WNT-2 
vastgestelde beloningsmaximum van de OCW sector. Aanstelling conform schaal B4.  

 
Procedure  
 
De procedure wordt begeleid door Guusje van der Schoot van Van der Vliet & Van der Schoot 
Executive Search te Amsterdam.  
De voorselectiegesprekken vinden plaats in week 20 en 21 
De selectie- en adviesgesprekken vinden plaats op 11 en 19 juni 
 
Een ontwikkelassessment kan deel uitmaken van de procedure. 
 
Reacties graag uiterlijk 19 mei naar guusje@vandervlietvanderschoot.nl 
 
Contactpersoon 
Guusje van der Schoot: 06 53669672 
guusje@vandervlietvanderschoot.nl 
 
Van der Vliet & Van der Schoot 
Prinsengracht 650 
1017 KV  Amsterdam 
www.vandervlietvanderschoot.nl  
 
 
 
 


