
De stichting LOVK heeft als doel 
het geven van onderwijs aan 
varende kinderen op bijzonder-
neutrale, protestants christelijke 
en rooms-katholieke grondslag.

Missie
De LOVK wil voor varende 
kinderen van 3 tot 7 jaar het 
recht op onderwijs dat zij hebben 
zo goed mogelijk invullen. Dat 
houdt in: rekening houden 
met de specifieke situatie van 
varende kinderen en hun ouders 
en zorgen voor probleemloze 
doorstroming naar het regulier 
basisonderwijs. 

Visie 
De visie op goed onderwijs 
is samen te vatten in de 
kernwoorden relatie, 
competentie en zelfstandigheid. 
Omdat de kern van het onderwijs 
door de ouders thuis wordt 
gerealiseerd, legt de LOVK een 
unieke relatie tussen thuissituatie 
en lessituatie. Anders gezegd, 
tussen opvoeding en onderwijs.

Op basis van missie en visie 
heeft de LOVK haar strategisch 
beleid voor de langere termijn 
vastgesteld en dit vertaald in 
strategische doelen.

Het bestuur van de LOVK zoekt een toezichthoudend 
bestuurslid met specifieke financiële kennis. 

Penningmeester bestuur LOVK

Algemene eisen
•  Affiniteit hebben met het primair basisonderwijs in het 

algemeen en met schippers(kleuters) in het bijzonder;
•  Inzicht hebben in maatschappelijk en politiek 

bestuurlijke verhoudingen;
•  Globaal op de hoogte zijn wat op een school gebeurt;
•  Kennis van, c.q. affiniteit met de binnenvaart
•  Beschikken over tijd om een zinvolle bijdrage te leveren;
•  Onafhankelijk van de subsidiërende instanties zijn;
•  Beschikken over uitstekende contactuele vaardigheden;
•  In staat zijn tot het bereiken van consensus in 

vergaderingen;
•  Beschikken over vermogen om zich te kunnen beperken 

tot de bestuurstaken.

Persoonlijke kwaliteiten
•  Reflectief vermogen;
•  Besluitvaardig;
•  Loyaal gedrag vertonen naar de organisatie.

Specifieke financiële kennis
•  Weet snel de weg te vinden in een complexe 

financiering;
•  Heeft zo mogelijk ervaring met financiële 

beleidsontwikkeling;
•  Kan de efficiency en effectiviteit van een financiële 

rapportage, van budgetteringen en van de financiële 
administratie beoordelen.

Deze onbezoldigde functie komt vacant per 1 augustus 
2020. 
Geïnteresseerden kunnen een mail met motivatie sturen 
naar het landelijk bureau van de LOVK t.a.v.  de voorzitter 
van het bestuur Wilma Rijndorp: landelijk.bureau@lovk.nl


