Vanwege het verlopen van de termijn van leden van het Bestuur en
de Raad van Toezicht is UWC Nederland (Nationaal Comité) op zoek
naar

3 Bestuursleden
1 algemeen lid – Business Development profiel
1 algemeen lid – Onderwijsprofiel
1 trainee Bestuurslid

1 Lid Raad van Toezicht
1 algemeen lid

Vrijwilligersfuncties
United World Colleges (UWC) heeft als missie onderwijs te gebruiken om mensen, landen en
culturen samen te brengen voor een vreedzame en duurzame wereld. UWC Nederland werft,
selecteert en begeleidt leerlingen voor het tweejarig IB op de achttien scholen wereldwijd,
organiseert het United World Programma (de korte programma’s op en tussen Nederlandse
middelbare scholen en in de zomer), onderhoudt het alumninetwerk en werft fondsen voor
deze activiteiten. UWC Nederland heeft ruim 800 alumni en 130 actieve vrijwilligers. Alle
activiteiten van UWC Nederland zijn erop gericht om zoveel mogelijk jonge mensen een UWC
ervaring te geven. In Haarlem staat de professionele kantoororganisatie (1,7 fte) die deze
activiteiten uitvoert, coördineert en begeleidt onder leiding van een directeur.

Bestuur
UWC Nederland voert alle activiteiten als Nationaal Comité van UWC in Nederland uit. Daarbij
organiseert het ook het United World Programma op scholen in Nederland en is het de UWCpartner in de Coöperatie UWC Maastricht. Het Bestuur van UWC Nederland rapporteert aan
de Raad van Toezicht. Deze eenvoudige organisatiestructuur garandeert transparantie en
duidelijkheid, biedt goed overzicht van de kwaliteit en professionaliteit waarmee taken
uitgevoerd worden en maakt het mogelijk UWC in Nederland zo goed mogelijk te positioneren.
Door het verlopen van de termijnen van twee Bestuursleden, zijn we op zoek naar nieuwe
Bestuursleden. Daarnaast is UWC Nederland ook op zoek naar een lid van de Raad van
Toezicht. Verder is er de mogelijkheid in ons bestuurlijk opleidingsmodel om een trainee plek
voor een aspirant bestuurslid te creëren. Het trainee Bestuurslid wordt in een bestuurstermijn
van 1 jaar betrokken op verschillende aandachtsgebieden om zodoende ervaring op te doen.
Aandachtsgebieden & rollen
Het Bestuur heeft momenteel 5 leden die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor UWC
Nederland maar een aantal aandachtsgebieden is verdeeld over de verschillende rollen. De
aandachtsgebieden van het Bestuur zijn:
- Financiën / beurzenbeleid
- Werving, selectie en begeleiding van leerlingen
- Alumni netwerk en alumni betrokkenheid
- Fondsenwerving
- United World Programma op Nederlandse middelbare scholen
- Communicatie
- HRM / professionele organisatie
- Contact UWC Maastricht en UWC International
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Functie
Het Bestuur vergadert ongeveer één keer per maand. Als bestuurslid definieer je, samen met
de Directeur, het beleid voor jouw aandachtsgebied(en) en zie je toe op de uitvoering hiervan
door de professionele organisatie. De gemiddelde tijdsinvestering van een bestuurslid komt
neer op gemiddeld 10-15 uur per maand. Aanstellingen zijn in eerste instantie voor drie jaar.
Vrijwilligers
UWC Nederland doet een groot beroep op de inzet van vrijwilligers (zowel alumni als externe
professionals) in de onderdelen werving, selectie, begeleiding en alumni. Afhankelijk van jouw
aandachtsgebied als bestuurslid kan het zoeken naar en samenwerken met vrijwilligers een
belangrijke rol kan spelen.
Bureau organisatie
De professionele organisatie van 1,7 fte rapporteert aan het Bestuur van UWC Nederland. De
Directeur van de professionele organisatie stelt in overleg met het bestuur een jaarplan op.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft eindverantwoordelijkheid voor UWC Nederland. Het komt
ongeveer 3-4x per jaar samen en bespreekt de belangrijkste zaken die door het Bestuur
behandeld zijn. De Raad van Toezicht benoemt de leden van het Bestuur en bestaat uit 3
leden. Door het verlopen van de termijn van één van de leden van de Raad van Toezicht
zoeken we nu naar een nieuw lid. De gemiddelde tijdsinvestering van een bestuurslid komt
neer op gemiddeld 2-3 uur per maand.

Gevraagde competenties
Voor de diverse functies vragen wij de volgende generieke competenties:
- Aantoonbare affiniteit met de waarden en doelstellingen van de UWC organisatie
- Gewend te opereren in een internationaal speelveld met een complexe governance
- Teamspeler
- Goede communicatievaardigheden in Nederlands en/of Engels
- Relevant netwerk op de diverse gevraagde deelgebieden (business development en
onderwijs)
- Bestuurlijke ervaring gewenst (m.u.v. trainee bestuurslid)

Solliciteren
Wij nodigen iedereen, met name UWC alumni en ouders van UWC alumni, uit om te solliciteren
naar een Bestuurs- of Raad van Toezichts-functie. Het Bestuur van UWC Nederland wil graag
de grote diversiteit van leerlingen en alumni vertegenwoordigen en wij nodigen met nadruk
mensen uit die zich hierdoor aangesproken voelen.
Stuur je cv, de functie en de (combinatie van) aandachtsgebieden waarin je geïnteresseerd
bent met een korte motivatie naar Bertrand Kan, Voorzitter Bestuur UWC Nederland
(bertrand.kan@uwc.nl)
of
Caroline
Muste-Merks,
Algemeen
Bestuurslid
(caroline.muste@uwc.nl). Interesse voor een bestuursfunctie kan tot 1 september 2021
kenbaar worden gemaakt. Ook voor vragen kun je terecht bij de hierboven genoemde
personen. De binnengekomen vragen en sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld.
Het Bestuur is verantwoordelijk voor de sollicitatieprocedure en doet een voordracht voor de
nieuwe bestuursleden aan de Raad van Toezicht, welke benoemingsbevoegd is. Kandidaten
voor de Raad van Toezicht worden doorgestuurd naar de Voorzitter van de Raad van Toezicht.
Op 16 en 17 september 2021 vinden de gesprekken plaats met kandidaten, in persoon of via
Teams. We streven ernaar om de nieuwe Bestuurs- en Raad van Toezichts-leden op 1
november 2021 te benoemen.
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