Vacature: lid uitvoerend deel van het bestuur
Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider
Functieomschrijving
Lid uitvoerend deel van het bestuur
Het bestuur van Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider is op zoek naar twee kandidaten
voor de positie van lid uitvoerend deel van het bestuur waarvan één een penningmeester en één
met een onderwijskundige en bij voorkeur rabbinale achtergrond.
Bestuur
Het Uitvoerend deel van het bestuur bestaat uit drie leden, waarvan één lid voorzitter is.
Op dit moment heeft het bestuur drie leden:
Prof. drs. H.Loonstein (voorzitter)
D.Elburg
L.I.Koppenhol
Profielschets
• De bestuurder heeft een moderne visie op besturen en is financieel goed onderlegd.
• De bestuurder is oud-leerling van het Cheider en/of heeft kinderen op het Cheider.
• De bestuurder denkt in kansen en mogelijkheden en weet de directeur en medewerkers
te enthousiasmeren voor de veranderingen waarvoor de organisatie staat. Hij heeft een
duidelijke visie. De leiderschaps- en de bestuursstijl is gebaseerd op het vermogen om
mensen de ruimte te geven hun eigen professionaliteit vorm te geven.
• De bestuurder is het boegbeeld van het Cheider en duidelijk herkenbaar en
aanspreekbaar als bestuurder van de stichting.
Eisen ten aanzien van deskundigheid en functioneren
Van bestuurders wordt verwacht:
• dat zij Joods zijn (shomre Sjabbat oeMitswot);
• de doelstelling onderschrijven van de stichting, zoals vastgelegd in haar statuten;
• een onafhankelijke kritische opstelling ten opzichte van de scholen en het uitvoerend
deel van het bestuur;
• affiniteit met het speciale karakter en de identiteit van de stichting;
• ervaring met het besturen van een (professionele) opvang- en onderwijsorganisatie in
een complexe omgeving c.q. weten welke eisen gesteld worden aan het besturen van
een dergelijke organisatie;
• het zien van samenhangen in vraagstukken en het kunnen denken in hoofdlijnen;
• het kunnen onderkennen van relevante toekomstige (regionale, nationale en
internationale) ontwikkelingen in de Joodse gemeenschap, alsook maatschappelijke en
onderwijskundige ontwikkelingen in Nederland;
• een relevant netwerk.

Wie zijn wij?
Na de Tweede Wereldoorlog was er van het Joodse leven in Nederland nog maar heel weinig
over. Niet alleen de Joodse gemeenschap was hierdoor kleiner geworden, ook het traditioneel
orthodox-joods denken dreigde verloren te gaan. De mogelijkheid van Joods onderwijs was
hierdoor uiterst beperkt. In 1974 richtte de heer Arthur Cohen het Cheider op en is op zijn
vijfkamerflat in Amsterdam gestart met onderwijs aan vijf leerlingen. Het Cheider, wat
“kamer” betekent, is inmiddels uitgegroeid tot een school met 120 leerlingen.
De missie van het Cheider is het aanbieden van zowel Joodsreligieus als profaan onderwijs
binnen de ideologie dat gestoeld is op de Joodse regelgeving vanuit de Thora en Talmoed die
is vastgelegd in de Godsdienst Codex. Dit laatste gebeurt in overeenstemming met de
waarden en de levensbeschouwing van het Thora-getrouwe Jodendom waarbij het woord van
de Eeuwige als bindend wordt ervaren.
Het Cheider is door het ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschap erkend als
onderwijsinstelling. Hierdoor wordt het Cheider volgens rijksnormen bekostigd. Door het
unieke karakter van de school wordt er naast het profane onderwijs ook joods onderwijs
gegeven. Het joodse onderwijs en de nodige beveiliging van de school worden uit eigen
middelen en subsidies betaald.
Hebt u belangstelling?
Als deze vacature u aanspreekt en u zich in dit profiel herkent, horen wij graag van u. Uw brief
en curriculum vitae kunt u tot uiterlijk dinsdag 1 april 2019 versturen via de mail naar:
sollicitatiecommissie@cheider.nl ter attentie van de heer L.I. Koppenhol. Voor meer
informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer L.I. Koppenhol: 06-28921090. Wij
zullen tijdens de sollicitatieprocedure zorgvuldig en discreet met privacygevoelige gegevens
omgaan.

