
 

 

Profiel lid Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht acht het van belang dat de raad zodanig is samengesteld dat de 

leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen 

van beleid en strategie, het onderwijs, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene 

zin te kunnen beoordelen. Elk lid van de raad moet een generalist zijn met de benodigde 

kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de 

school als geheel. Daarnaast vindt de Raad van Toezicht het van belang dat voor de 

beoordeling van vraagstukken en het stellen van de juiste vragen er bepaalde 

deskundigheden in de Raad van Toezicht beschikbaar zijn. 

Binnen de Raad van Toezicht zijn de volgende portefeuilles belegd: Onderwijs, Financiën, 

Personeel en Organisatie en Juridische zaken.  

Met de vacature voor de portefeuille juridische zaken vult de Raad van Toezicht deze 

portefeuilles aan. Het aandachtsgebied juridische zaken is gericht op juridische en 

bestuurlijke aspecten van (onderwijs)vraagstukken aan de Raad van Toezicht en/of de 

rector. Tevens overziet dit lid vanuit de professionele achtergrond de juridische 

consequenties van (voorgenomen) besluiten en anticipeert hierop. De toezichthouder is 

een ervaren professional en werkzaam (geweest) in een juridisch beroep en beschikt 

over kennis van bestuursrecht en bestuurskunde. Verder wordt beschikt over het 

vermogen om zich snel te verdiepen in aanverwante rechtsgebieden bijvoorbeeld op het 

gebied van onderwijsrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht. De toezichthouder is 

bereid om de kennis op juridisch gebied, die relevant is voor het schoolbeleid, te 

vergroten en te actualiseren. De competenties die nodig zijn om de toezichthoudende 

taken naar behoren te kunnen vervullen vinden hun vertaling in onderstaande 

profielschets, die uitgaat van de meer algemene profielkenmerken zoals verwoord in de 

Code Goed Bestuur van de VO-raad en in de statuten en het reglement Raad van 

Toezicht van het KWC. Daarnaast bevat de profielschets meer specifieke 

profielkenmerken, zoals overeengekomen tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder. 

Profiel 

• academisch werk- en denkniveau; 

• beschikt over kennis, inzicht en begrip voor het maatschappelijk ondernemerschap in 

het brede veld van onderwijs; 

• heeft een brede belangstelling voor maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen, 

zowel binnen als buiten het werkgebied; 

• aantoonbare expertise op het terrein van juridische zaken; 

• beschikt over relevante netwerken op strategisch niveau in de private en/of de 

publieke sector; 

• is een integere en onafhankelijke sparringpartner voor de rector met een juiste 

balans tussen inhoudelijke betrokkenheid op de hoofdlijnen van het bestuursbeleid en 

een controlerende rol op afstand. Bij het uitoefenen van toezicht laat een lid van de 

raad zich leiden door de VO-raad vastgestelde Code Goed Onderwijsbestuur; 

• bij voorkeur woonachtig in het voedingsgebied van de school; 

• binding met de school. 

Conform de statuten van Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Culemborg 

en Omgeving gelden voorts de volgende eisen: 

• Leden van de Raad van Toezicht moeten het doel en de grondslag van de stichting 

onderschrijven. 

• Leden van de Raad van Toezicht hebben geen dienstverband met de stichting. 



 

 

 

 

Procedure 

De kandidaten voor de vacature lid Raad van Toezicht worden uitgenodigd voor het 

voeren van een selectiegesprek met de benoemingsadviescommissie. De 

benoemingsadviescommissie doet vervolgens een voordracht aan de Raad van Toezicht 

die een besluit tot benoeming neemt.  

Vergoeding 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding van € 750 per 

jaar. Deze vergoeding wordt verantwoord in de jaarrekening van het KWC. 

Meer informatie 

Voor vragen en aanvullende informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met 

mw. dr. R.M. Filius, voorzitter van de benoemingsadviescommissie, bereikbaar via 

telefoonnummer 06-1321 3682 (avonduren) of via de mail r.filius@gmail.com. 

Solliciteren 

Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en curriculum vitae, ontvangen wij graag uiterlijk 

16 juni 2022 t.a.v. mw. dr. R.Filius, r.filius@gmail.com.  

Gesprekken 

Gesprekken vinden plaats op 27 juni en 6 juli, beiden in de avond. 
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