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Informatie over Johannes Fontanus College
Organisatie- en situatieschets
Een school met 2.200 leerlingen op één locatie en in één gebouw is bijzonder en dat
vraagt om goed na te denken over de vormgeving van het onderwijs. Het Johannes
Fontanus College (JFC) is een christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo,
atheneum, gymnasium en technasium, gevestigd in Barneveld. Leerlingen komen
daarnaast ook uit Lunteren, Nijkerk, Putten, Scherpenzeel, Renswoude en
Kootwijkerbroek. Daarnaast is er de Internationale Schakel Klas Barneveld (ISK)
voor anderstaligen, voor leerlingen die nog geen of nauwelijks Nederlands spreken,
lezen en/of schrijven, in samenwerking met andere scholen en de gemeente
Barneveld.

Missie
Het schoolgebouw biedt veel mogelijkheden om praktisch bezig te zijn. Leerlingen
werken aan hun toekomst en gaan, op hun eigen niveau, ontdekken wie ze zijn en
wat ze kunnen. Op het JFC leer je hoe je deze talenten maximaal kunt ontwikkelen.
Het motto is dan ook: Trots op wie je bent!
Op het JFC word je gezien. Er is echte aandacht voor elkaar. Niemand staat aan de
zijlijn. Samenwerken en vertrouwen zijn belangrijke begrippen op het JFC. Dit zorgt
voor een hechte, oprechte band en een veilig klimaat. Iedereen is eigenaar van de
school!

Visie
Het JFC staat midden in de wereld en bereidt leerlingen voor op de maatschappij
door kwalitatief goed onderwijs te bieden. Alle medewerkers van de school kiezen
ervoor om hun geloof in God te belijden en ervan te getuigen. De omgang tussen de
leerlingen, docenten en schoolleiding is gebaseerd op de Bijbelse principes van
verwondering, vertrouwen en verwachting. Zo kan iedereen meewerken aan een
positieve en prettige sfeer.

Identiteit
Het JFC is een christelijke school die staat voor haar geloof. De christelijke identiteit
is op de school dagelijks te ervaren in de dagopening en dagsluiting. Ook neemt het
vak godsdienst een belangrijke plek op het lesrooster in. Al het handelen binnen het
JFC is gebaseerd op de protestants-christelijke levensbeschouwing. Het JFC wil een
plaats zijn waar mensen werken die ervoor kiezen hun geloof in God te belijden,
ervan te getuigen en het gestalte te geven als gemeenschap met elkaar.

Strategisch perspectie f
De uitdaging van JFC voor de komende jaren ligt in de ambitie om de leerlingen nog
meer dan voorheen verantwoordelijk te laten zijn voor hun eigen leerproces. Het
onderwijs op het JFC maakt daarmee een verschuiving door van docentgestuurd naar
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meer leerlinggericht onderwijs. Daarbij staat de leerling centraal, maar is de rol van
de docent cruciaal. Alle leerlingen zijn verschillend en iedere leerling is uniek.
Ieder kind heeft een talent en leert dat kennen en tot ontwikkeling brengen door
goed onderwijs. Het beste onderwijs is onderwijs dat dicht bij het leven staat.
Onderwijs dat betekenisvol is. Deze uitgangspunten genereren de onderwijsdoelen
van het JFC voor de komende jaren. Om de onderwijsdoelen te realiseren, beschikt
het JFC over een passend ondersteuningssysteem. Dit systeem is erop gericht de
leerling aan het einde van de onderwijsperiode op het niveau te brengen waar hij/zij
qua intellectuele capaciteiten thuishoort. Hierover is te lezen in het Schoolplan 2020–
2024.
Het JFC biedt allerlei vakken en programma’s om de leerlingen verder uit te dagen.
Zo zijn er gedifferentieerde brugklassen, waarmee leerlingen kunnen laten zien wat
ze in huis hebben. In de bovenbouw mavo en havo is veel aandacht voor sport,
daarnaast kunnen leerlingen op havo en vwo kiezen voor extra vakken zoals
Cambridge English, Delf Scolaire, Frans, Spaans, filosofie en programma’s zoals het
technasium, Business School en Onderwijs op Maat. JFS is ook een Olympiade School
en aangesloten bij de Socrates Honour Society.
Ter ondersteuning van het realiseren van effectief onderwijs en als aansluiting bij de
maatschappelijke ontwikkelingen wil de school ict inzetten.
In de jaarplannen wordt vastgelegd hoe JFC de missie, visie en ambities wil
waarmaken. Deze jaarplannen gaan in de periode 2020-2024 over vier onderling
samenhangende thema’s die richtinggevend zijn als het gaat om de verdeling van de
beschikbare middelen, te weten:
1. het realiseren van meer leerlinggericht onderwijs binnen een breed aanbod;
2. het borgen van een sterke zorgstructuur binnen een veilig schoolklimaat;
3. voortdurende professionalisering van alle medewerkers;
4. het versterken van de positionering van de school in de regio.
Voor nadere informatie wordt verwezen naar het Strategisch beleid en kaderbrief
2021 (versie 2-1).

Rechtsvorm
Het Johannes Fontanus College heeft een stichting als rechtsvorm, onder de naam:
Stichting voor Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de gemeente
Barneveld en omgeving.

Organisatie
Het JFC gaat uit van de Stichting voor Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs
voor de gemeente Barneveld en omgeving. Bestuurlijk gezien bestaat JFC uit een
Raad van Toezicht en een College van Bestuur.
Het tweehoofdig College van Bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid en is
verantwoordelijk en aansprakelijk voor het beleid van de school, dat verwoord is in
het vierjaarlijkse schoolplan. JFC werkt volgens de Code Goed Bestuur VO.
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De schoolleiding bestaat uit het bestuur en zes afdelingsleiders.

Functies per onderwijsafdeling:


afdelingsleider



docenten



afdelingsassistent/onderwijsassistent/TOA (vallen onder het OOP)

Aantal vaksecties: 24

Afdelingsleiders
De afdelingsleiders geven leiding aan de teams en zijn verantwoordelijk voor het te
voeren beleid in de afdelingen. Een team richt zich op één of meerdere leerjaren.

Organogram

5

Onderwijsondersteunend personeel:
Secretariaat:
P&O:
Financiën:
Planbureau:
Facilitair:
Mediatheek:

secretaresse College van Bestuur/Raad van Toezicht;
adviseur P&O, medewerker P&O;
hoofd/controller, financieel medewerker, salarisadministratie en
medewerker;
roostermakers, leerlingenadministratie en applicatiebeheerder;
hoofd facilitaire zaken, conciërges, technische dienst,
interieurverzorging, receptie, systeembeheer, repro-afdeling;
hoofd, mediathecaris, medewerker mediatheek.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf tot zeven leden die op basis van deskundigheid
en binding met het protestants-christelijke onderwijs zitting hebben in de raad. De
Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur.

Medezeggenschap
Het JFC heeft een medezeggenschapsraad, waarin naast ouders ook medewerkers en
leerlingen zitting hebben. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs zijn de regels voor
het instellen van een medezeggenschapsraad vastgelegd. Van leden van de
medezeggenschapsraad wordt verwacht dat zij de grondslag van de school
respecteren. De medezeggenschapsraad vergadert minimaal zes maal per jaar.
Het bestuur vraagt de medezeggenschapsraad voor een aantal belangrijke
beslissingen om advies of instemming. In een reglement hebben de
medezeggenschapsraad en het schoolbestuur hierover afspraken vastgelegd. Het
reglement ligt ter inzage op school. Verslagen van MR-vergaderingen zijn te vinden
op de website.
Daarnaast kan de medezeggenschapsraad ook gevraagd en ongevraagd zaken bij
het bestuur aan de orde stellen.

Informatie over de functie
Ontstaan van de vacature
De vacature lid College van Bestuur Johannes Fontanus College is ontstaan als
gevolg van het vertrek van het huidige lid College van Bestuur per 1 oktober 2021.
De Raad van Toezicht heeft besloten om tijdig te voorzien in de opvolging, zodat er
sprake is van een soepele overdracht.
Voor de werving en selectie van een nieuw lid College van Bestuur heeft de Raad van
Toezicht een benoemingsprocedure vastgesteld. Bij deze procedure zullen
afgevaardigden van de Raad van Toezicht, de voorzitter College van Bestuur, de MR,
de afdelingsdirecteuren en het stafbureau betrokken worden.
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Context van de functie
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Johannes Fontanus College. Het
College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van het Johannes Fontanus College in
de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs en is belast met het besturen van de
stichting en de school, met uitzondering van die taken en bevoegdheden die op
grond van de wet en de statuten van de stichting expliciet aan de Raad van Toezicht
zijn toegekend c.q. voorbehouden.
Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor alle strategische portefeuilles
en is gesprekspartner voor de interne en externe stakeholders.
Het College van Bestuur is onder meer verantwoordelijk voor de samenwerking met
de Raad van Toezicht, de Medezeggenschapsraad (MR), de afdelingsdirectie, de
formulering en realisatie van de strategie.

Aandachtsgebieden lid College van Bestuur
Het lid College van Bestuur is verantwoordelijk voor:


Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)



Huisvesting



Financiën



Formatie



Samenwerkingsverband

Functie-eisen


HBO/Academisch werk- en denkniveau.



Ruime ervaring als integraal bestuurder dan wel lijnmanager in een grote en
complexe organisatie met professionals, bij voorkeur in het onderwijsveld.



Brede kennis van en een inhoudelijke visie op ontwikkelingen op het gebied van
(voortgezet) onderwijs in combinatie met de verbrede maatschappelijke opdracht
van het onderwijs.



Ervaring met het leiding geven aan veranderingsprocessen.



Ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën, planning & control,
huisvesting, ict en facilitaire zaken.



Kan onderhandelingen voeren op strategisch niveau.



Is een christen die de christelijke identiteit van de school praktisch weet te
vertalen in onderwijs, pedagogiek, maatschappelijke positionering en gedrag.
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Kennis van methoden en technieken op het gebied van personeelsmanagement,
financieel management en is daarbij in staat om te sturen op gedegen planning &
control-cycli.



Bewezen netwerkcapaciteiten en –vaardigheden; binding met de regio c.q. in
staat om dit snel te verwerven.

Persoonlij kheidsprofiel en kerncompetenties
Het nieuwe lid College van Bestuur


Is een inspirerende, energieke en ondernemende bestuurder met een heldere
visie en onmiskenbare leiderschapskwaliteiten, die de organisatie in haar
voedingsgebied positioneert als een maatschappelijke onderneming en als een
vooraanstaande partner.



Is een verbinder pur sang, die van nature bruggen kan slaan, zowel tussen alle
geledingen binnen de organisatie, als tussen de organisatie en de omgeving



Is een teamspeler en een goede sparringpartner binnen het College van Bestuur
en voor de afdelingsleiders en de staffunctionarissen.



Is sterk in zowel interne als externe communicatie en een gerespecteerd
gesprekspartner voor de Raad van Toezicht, politiek, overheid en onderwijsveld.



Is ervaren in het geven van integrale en systematische sturing op afgesproken
prestaties.



Heeft een duidelijke visie en beleidsvoerend vermogen en weet de vertaalslag te
maken van strategie naar uitvoering.



Is gewend om te manoeuvreren binnen een dynamische omgeving.

Arbeidsvoorwaarden
Functie:
Bevoegd gezag:
Standplaats:
Ingangsdatum:
Omvang:
Salaris:
Extra’s:
VOG:

Lid College van Bestuur
Stichting voor Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs voor
de gemeente Barneveld en omgeving
Wethouder Rebellaan 135, 3771 KA Barneveld
1 augustus 2021
0,8-1,0 fte
De CAO Bestuurders VO 2020 (B-2) is van toepassing
Johannes Fontanus College biedt zijn werknemers goede
secundaire arbeidsvoorwaarden
Een geldige Verklaring Omtrent Gedrag is voorwaardelijk voor
benoeming
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Informatie over de procedure werving en selectie
Begel eiding
De Raad van Toezicht van Johannes Fontanus College heeft Erik Versteege Search
gevraagd om de procedure werving & selectie van het lid College van Bestuur te
begeleiden.
Informatie
Belangstellenden kunnen op www.erikversteege.nl een digitaal informatiepakket
downloaden. In dit pakket zijn relevante (beleids)documenten van Johannes
Fontanus College opgenomen. Voor meer informatie over de inhoud van de functie
en de procedure kunt u contact opnemen met Klaas Pool,
klaas.pool@erikversteege.nl; tel. 06-20402190.
Informatie over het Johannes Fontanus College en de onder haar gezag vallende
scholen is te vinden op www.jfc.nl en de websites van de Inspectie van het
Onderwijs en Scholen op de Kaart.

Diversiteit
“Trots op wie je bent!”. Dat wil JFC ook laten weerspiegelen in het personeelsbeleid.
Vandaar hecht men aan het belang van diversiteit binnen het personeelsbestand.
Soll iciteren
Bent u het lid College van Bestuur dat wij zoeken? Richt dan uw sollicitatiebrief
inclusief cv aan de heer C. Baatenburg de Jong, voorzitter Raad van Toezicht
Johannes Fontanus College en verstuur deze via de sollicitatieknop op de site van
www.erikversteege.nl. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Belangrijke data
Sluitingsdatum
Preselectiegesprekken
Eerste ronde sollicitatiegesprekken
Tweede en derde ronde sollicitatiegesprekken
Arbeidsvoorwaardengesprek
Benoemingsbesluit
Contactgegevens
Erik Versteege Search B.V.
Klaas Pool
De Grutto 1
7671 XA VRIEZENVEEN
Tel: 0546-568015
06-20402190
Mail:
info@erikversteege.nl
Website:
www.erikversteege.nl

2 februari 2021
week 5-7 2021
3 maart 2021
10 maart 2021
18 maart 2021
18 maart 2021

Secretariaat:
Christa Haasewinkel
Tel: 06-20120395
Mail:
christa.haasewinkel@erikversteege.nl
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Werving & selectie en interim-management
voor het onderwijs
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