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Profielschets lid Raad van Toezicht van de Stichting voor 

bijzonder Voortgezet Onderwijs Ubbo Emmius 

 

Het interne toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de onderwijsorganisatie, in het 

bijzonder op het College van Bestuur en houdt daarbij rekening met het organisatiebelang en het 

publieke belang. Naast intern toezichthouder is het interne toezicht werkgever en staat het bestuur als 

klankbord met raad terzijde.  

 

De organisatie verlangt van een intern toezichthouder te beschikken over de volgende 

kerncompetenties: 

• Strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken. 

• Kritisch-analytisch oordeelsvermogen, hoofd en bijzaken kunnen onderscheiden. 

• Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid en nastreven van transparantie 

• Proactieve opstelling (informatie zoeken, dóórvragen, netwerken)  

• Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel  

• Gevoel voor verantwoording ten opzichte van de primaire stakeholders (leerlingen, ouders, 

docenten)  

• Een teamspirit hebben  

• Reflecterend vermogen op de eigen rol, positie, invloed en gedrag.  

 

Met betrekking tot kennis en (werk)ervaring verlangt de organisatie het volgende van een intern 

toezichthouder: 

• Bestuurlijke en/ of toezichthoudende ervaring of inzicht daarin 

• Voldoende kennis en ervaring vanuit welke achtergrond dan ook om de onderwijsinstelling en 

haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen  

• Beleidsdocumenten kunnen doorgronden en analyseren. Daartoe dient er inzicht te zijn in de 

planning en control cyclus, organisatieprocessen en projectmatig werken  

• Beschikken over relevante netwerken, zowel beroepsmatig als regionaal  

• Inzicht in het veld van andere stakeholders (maatschappij/ politiek)  

 

Gezien de samenstelling van de Raad zijn wij op zoek naar een lid met de volgende specifieke 

kwaliteiten. 

Door kennis en ervaring in staat zijn op een kritische en onafhankelijke manier toezicht te houden en 

daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren met betrekking tot de volgende disciplines of domeinen: 

• Inhoudelijke kennis van het voortgezet onderwijs  



 
 
Raad van Toezicht  
 

 
 

Pagina 2 van 2 

 

• Kwaliteitszorg 

• Strategisch beleidsvorming  

Wij streven naar meer diversiteit in de Raad van Toezicht en nodigen in het bijzonder jongere mensen 

en vrouwen uit te solliciteren. 

 

Algemeen profiel van een intern toezichthouder 

De organisatie verlangt van een intern toezichthouder te voldoen aan de volgende functie-eisen: 

• De grondslag en de doelstelling van de stichting onderschrijven  

• Binding hebben met de missie en visie, zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan  

• Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties (functies en 

nevenfuncties) 

• Bij voorkeur wonen of werkzaam zijn in het voedingsgebied van de school 

• Voldoende beschikbare tijd en motivatie voor inzet en commitment  

• Voldoende kennis en ervaring vanuit welke achtergrond dan ook om de onderwijsinstelling en 

haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen 

• Bereidheid tot verantwoording, het zich willen houden aan wet- en regelgeving, kennis van 

governance regels. Transparantie nastreven  

• Beleidsdocumenten kunnen doorgronden en analyseren. Daartoe dient er inzicht te zijn in de 

planning en control cyclus, organisatieprocessen en projectmatig werken  

• Evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid 

• Bereidheid tot evaluatie over het eigen handelen en het handelen van het intern 

toezichthoudend orgaan  

• Kritisch zijn met betrekking tot toezicht; wijs en constructief met betrekking tot advisering aan 

de bestuurder, uitdagend met betrekking tot vernieuwing  

• Als werkgever van de bestuurder kennis of ervaring hebben van/in werven en selecteren, het 

voeren van beoordelings-, functionerings- en slechtnieuwsgesprekken  

• Kunnen onderhandelen  

 

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit drie personen en vergadert in principe 7 keer per 

jaar, meestal op maandag van 14:30 tot 18:00. Daarnaast maakt de Raad regelmatig tijd vrij voor 

scholing, evaluatie en het bezoeken van activiteiten van de scholengemeenschap, regionale en 

landelijke bijeenkomsten. Ubbo Emmius is lid van de landelijke organisaties Verus en de VO-raad en 

de Raad handelt conform de Code Governance Goed Onderwijsbestuur VO, van augustus 2015. 

 

Hebt u belangstelling? 

Als u zich in dit profiel herkent, zien wij graag uw sollicitatie tegemoet. Uw brief en curriculum vitae 

kunt u tot uiterlijk 1 april 2019 versturen per mail naar de Raad van Toezicht van Ubbo Emmius 

Scholengemeenschap, ter attentie van de heer Bert Dijkstra (bdijkstra@ubboemmius.nl). Heeft u 

vragen naar aanleiding van deze vacature dan kunt u die eveneens mailen naar 

bdijkstra@ubboemmius.nl. 
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