
kinderopvang  &  onderwijskinderopvang    &  onderwijs

PIT kinderopvang & onderwijs heeft  een besturingsmodel met een raad van toezicht (rvt) en 
een bestuurder en onderschrijft  de uitgangspunten van de governance code van de NVTK-
VTOI en de Code Goed Bestuur van de PO-raad. De rvt bestaat uit vijf leden die afzonderlijk en 
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het toezicht. De rvt komt zes keer per jaar bij elkaar en 
ontvangt een bescheiden jaarlijkse vergoeding. Voor het nieuwe lid van de rvt heeft  de PIT-raad, 
waarin de Ondernemingsraad, (Centrale) Oudercommissie en Gemeenschappelijke Medezeg-
genschapsraad zijn samengegaan, voordrachtsrecht.

Wie zijn wij?
• Een koploper op het gebied van het integraal 

aanbieden van kinderopvang en onderwijs met 
een bestuur, een missie, een visie en vanuit een 
organisatie

• Een proactieve organisatie met 18 kindcentra 
in Alblasserdam, Heerjansdam, Hendrik-Ido-
Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht

• Een organisatie die vindt dat iedereen, zowel de 
kinderen als de medewerkers, ontwikkelrecht 
heeft

Wie ben jij? 
• Je voelt je verbonden met de missie en visie 

(waaronder de christelijke identiteit) en de 
strategische doelen van PIT kinderopvang & 
onderwijs

• Je hebt expertise op het gebied van HRM en kunt 
met die kennis en vaardigheden de rvt versterken

• Je bent integer, onafhankelijk en voelt je 
verantwoordelijk

• Je bent een strateeg en hebt beleidsmatig en 
visionair denkvermogen

• Je hebt kennis en ervaring op het gebied van 
organisatie, bestuur en toezicht 

• Je hebt inzicht in de verdeling van rollen en taken 
tussen de rvt en de bestuurder

• Je kunt op strategisch niveau handelen en op 
hoofdlijnen een oordeel vormen met een mix van 
distantie en betrokkenheid

• Je woont en/of werkt in de regio waarin de 
kindcentra van PIT zijn gevestigd

• Ervaring en affiniteit met kinderopvang en/of 
onderwijs zijn een pre

Ben jij ons nieuwe rvt-lid met pit?
Stuur dan voor 6 september 2021 je motivatie naar hr@pit-ko.nl. Inhoudelijke vragen kun je stellen aan 
Anne-Marie de Graaf-Dekker, voorzitter PIT-raad, 06-21859342, en/of Han Hendrikse, voorzitter rvt, 
06-42302963. Kijk voor meer achtergrondinformatie op www.pit-ko.nl. 
De gesprekken met de PIT-raad vinden ’s avonds op 8 of 9 september 2021 via Teams 
plaats en die met leden van het bestuurlijk managementteam en met de voorzitter en 
vicevoorzitter van de rvt staan gepland op 11 oktober 2021.

Wij zoeken

een lid van de raad van toezicht 
met aandachtsgebied HRM

‘Zorg jij 
ervoor dat onze rvt op volle sterk-

te blijft?’ 
Kinderen, medewerkers 

en ouders, PIT

‘Controleren, 
adviseren en sparren 

geven energie’
Han Hendrikse, 

voorzitt er rvt

PIT kinderopvang & onderwijs heeft ruim 

400 medewerkers en 18 kindcentra in 

Alblasserdam, Heerjansdam, Hendrik-Ido-

Ambacht, Zwijndrecht en Ridderkerk. PIT 

vindt dat kinderen ontwikkelrecht hebben. 

Daarom krijgen zij op de kindcentra van 

PIT met spelen, spelend leren, leren en 

lerend spelen in elke levensfase op hun 

eigen niveau wat zij nodig hebben om hun 

toekomstdromen waar te kunnen maken. De 

pedagogisch medewerkers en leerkrachten 

van PIT werken hieraan als één team vanuit 

één missie en visie en één pedagogische en 

educatieve aanpak van 0 tot 13 jaar. Met een 

doorlopende ontwikkellijn en activiteiten 

die zijn afgestemd op de behoeften van 

de kinderen zorgen zij voor de beste 

ontwikkelkansen voor ieder kind, van baby 

tot puber. Kies je voor PIT, dan kies je voor 

het ontwikkelrecht van kinderen van 0 tot 13 

jaar. 

Ben jij ons nieuwe rvt-lid 
met pit?
Ben jij ons nieuwe rvt-lid 
met pit?


