
 

 

 

VACATURE 

 

De Stichting Emiliusschool in Son en Breugel heeft een Raad van Toezicht bestaande uit 5 leden. De 

dagelijkse leiding berust bij een directeur/ bestuurder. De Raad oefent toezicht uit op de bestuurder 

vanuit de maatschappelijke legitimatie van de Stichting. 

 

Per 1 december aanstaande ontstaat  er een vacature voor een:  

 

LID RAAD VAN TOEZICHT ( M/V) 

 

Voor deze vacature zoeken wij kandidaten met deskundigheid op het gebied van ondernemerschap. 

Een lid van de Raad van Toezicht ontvangt een vergoeding van 1750,-- per jaar. De Raad vergadert 4 x 

per jaar.  

Een complete profielschets is toegevoegd. .  Telefonische informatie  kunt u inwinnen bij Mw. J. 

Keijzers, voorzitter Raad van Toezicht , telefoon:  0616451336. 

Uw schriftelijke reactie kunt u tot en met 11 oktober aanstaande sturen naar : Voorzitter Raad van 

Toezicht , Mw. J. Keijzers, Nieuwstraat 72, 5691 AE Son en Breugel of via E- mail naar: 

administratie@emiliusschool.nl. 

 

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 29 oktober 2018 , na 17.00 uur.  
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Profielschets lid Raad van Toezicht/ Samenstelling Raad van Toezicht 
 
Profiel RvT 
Een belangrijk uitgangspunt van goed intern toezicht is dat de leden van de RvT (individueel en 
collectief) voldoen aan de voor de functie noodzakelijke en gewenste kwaliteiten en 
deskundigheden. Voor de leden van de raad gelden vereisten t.a.v. kwaliteiten en deskundigheden 
op het gebied van toezicht houden, op het gebied van algemene kwaliteiten/competenties en 
algemene eisen aan de RvT als collectief. 
 
Kwaliteiten en deskundigheden op het gebied van toezicht houden 
- Weten wat er te besturen valt, weten wat besturen is en hoe bestuurd dient te worden; 
- Weten waarop toezicht gehouden wordt, wat toezicht houden is en hoe dit toezicht gehouden 

wordt; 
- Weten wat maatschappelijk toezicht en maatschappelijke verantwoording inhoudt. 
 
Deskundigheidsvereisten voor deze vacature: 
- HBO of academisch werk- en denkniveau; 
- Deskundigheid op het gebied van ondernemerschap; 
- Affiniteit met kwaliteitsmanagement. 
 
Algemene kwaliteiten/competenties 
- Constructief denkvermogen, besluitvaardig; 
- Analytisch oordeelvermogen; 
- Integer en zorgvuldig, bereid om strategisch toezicht uit te oefenen; 
- Bereidheid tot verantwoording en handelend conform wet- 

en regelgeving; 
- Bereidheid tot het werken volgens de ‘Governance  code’, goed onderwijs bestuur;  
- Bestuurlijke en/ of toezichthoudende ervaring; 
- Goede communicatieve vaardigheden; 
- Aandacht voor interne- en externe ontwikkelingen binnen het 

onderwijs; 
- Leden dienen complementair te zijn qua kennis ervaring en netwerk. 
       
Algemene eisen aan de RvT als collectief 
- Heterogene maatschappelijke samenstelling; 
- Complementaire samenstelling qua kennis en ervaring ; 
- Het team is evenwichtig samengesteld in termen van teamrollen (teamspelers). 
 
 
  



Samenstelling / profielmix 
 
Functionele profielenmix 
De RvT bestaat uit vijf leden. Naast de eisen die op basis van het hierboven beschreven profiel 
gesteld worden, is het voor de RvT van belang om als collectief te beschikken over functionele 
deskundigheid op een aantal terreinen. Bij de samenstelling van de RvT moet hiermee rekening 
gehouden worden, teneinde een goede balans en voldoende complementariteit binnen de RvT te 
bewerkstelligen. Een gedegen deskundigheid van een individu op een specifiek terrein mag er 
overigens niet toe leiden dat deze persoon ‘eigenaar’ wordt van dat specifieke terrein: alle leden van 
de RvT zijn verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen. 
 
Het is van belang dat de RvT als collectief beschikt over kennis en ervaring op de domeinen: 
- Kwaliteit van het onderwijs en innovatie; 
- Financiën, risicomanagement, auditing/control; 
- HRM- beleid, sociaal beleid; 
- Juridische zaken; 
- Ondernemerschap; 
- Vastgoed- en facilitair beleid; 
- Communicatie en Marketing/ PR; 
- Organisatie- en managementontwikkeling. 
 
Concretisering profiel Raad van Toezicht 
In deze bijlage van het profiel zijn de specifieke kwaliteiten en deskundigheden op het gebied van 
besturen en toezicht houden geoperationaliseerd. Leidraad daarbij is de vraag wat een 
toezichthouder dient te weten van besturen en toezicht houden. 

De hier beschreven kwaliteiten en deskundigheden zijn gebaseerd op een voorbeeldprofielschets 
vanuit de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen. (‘Functioneren in de RvT van een 

onderwijsinstelling; verantwoordelijkheden, bevoegdheden, positie, taken en rol(len) van de RvT, J.J.K Gerards, 2008’) 

Qua kennis en kunde op het gebied van toezicht houden gaat het om zeven domeinen: 
 
1. Weten wat er te besturen valt; 
2. Weten wat besturen is en; 
3. Hoe bestuurd dient te worden; 
4. Weten waarop toezicht gehouden wordt; 
5. Wat toezicht houden is; 
6. Hoe dit toezicht gehouden wordt; 
7. Wat maatschappelijk toezicht en maatschappelijke verantwoording inhoudt. 
 
  



1. Weten wat er te besturen valt 
- Heeft zicht op externe ontwikkelingen, die van belang zijn voor onderwijsinstellingen; 
- Heeft zicht op interne ontwikkelingen; 
- Heeft kennis van de organisatieopbouw op hoofdlijnen; 
- Heeft een beeld van de positie die de Emiliusschool in het onderwijs- en maatschappelijk veld 

inneemt; 
- Kan een koppeling maken tussen relevante externe en interne ontwikkelingen; 
- Heeft kennis van de doelen van de Emiliusschool. 
 
2. Weten wat besturen is 
- Heeft kennis van wat besturen is; 
- Weet wat hij/ zij van de bestuurder/ directeur in bestuurlijke zin mag verwachten; 
- Dient te weten welke de wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften voor en van de 

onderwijsvoorziening zijn. 
 
3. Weten hoe te besturen 
- Heeft kennis van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder/ 

directeur; 
- Heeft bestuurlijke ervaring; 
- Heeft zicht op de wijze waarop de bestuurder/ directeur bestuurt en waarom deze zo (be)stuurt; 
- Heeft zicht op governance- ontwikkelingen in het onderwijs. 
 
4. Weten waarop toezicht gehouden wordt 
- Weet wat van hem / haar verwacht wordt in de rol(len) van toezichthouder; 
- Heeft een duidelijk beeld van de inhoud van de werkzaamheden en rol(len) van de RvT; 
- Heeft een duidelijk beeld van het toezichtkader binnen de Emiliusschool en kan binnen een 

dergelijk kader functioneren; 
 

5. Weten wat toezicht houden is 
- Heeft kennis van de aard van toezicht houden; 
- Kan nagaan of de juiste doelen gesteld worden en of deze bereikt worden; 
- Kan nagaan of de wijze waarop de doelen bereikt worden voldoet aan de daaraan gestelde of te 

stellen normen. 
 
6. Weten hoe toezicht te houden 
- Is zich bewust van zijn/ haar taken en functies, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 
- Weet wat niet tot zijn/ haar taken en functies behoort of onder zijn/ haar verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden valt; 
- Hij/ zij moet zijn positie en zijn/ haar rollen kennen en daarnaar kunnen handelen; 
- Kan in een toezichthoudend systeem functioneren; 
- Heeft een proactieve opstelling (informatie zoeken, doorvragen, positief kritische opstelling); 
- Heeft kennis en ervaring om de Emiliusschool en haar succes- en risicoparameters goed te 

kunnen beoordelen; 
- Heeft toezichthoudende ervaring. 
  



7. Weten wat maatschappelijk(e) toezicht/ verantwoording is 
- Is geworteld in de samenleving. Hij / zij staat midden in de samenleving en heeft inzicht in het 

krachtenveld om het onderwijsveld; 
- Is zich bewust van het feit, dat hij / zij vanuit de samenleving toezicht houdt op de instelling; 
- Is bereid verantwoording af te leggen naar relevante interne en externe stakeholders. 

 
 

  



 


