
Profielschets lid Raad van Toezicht Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen 
Maassluis ‘onderwijs dat past’.  
 
 
1. Algemene kenmerken 
De stichting Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis ‘onderwijs dat past’, 
zoekt een geschikte kandidaat voor de Raad van Toezicht (RvT)  met expertise op financieel  
vlak. 
 
 
2. Organisatie 
Het Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis ‘onderwijs dat past’ heeft als 
opdracht om Passend Onderwijs voor ongeveer 15.000 leerlingen van 52  basisscholen, 3 
SBO scholen en diverse scholen voor speciaal onderwijs in de eigen regio te organiseren.  
Het Samenwerkingsverband wordt in stand gehouden door een stichting. Het bevoegd gezag 
van de stichting bestaat uit een éénhoofdig college van bestuur; de directeur-bestuurder. De 
directeur-bestuurder voert regelmatig overleg met de vertegenwoordigers van de 10 
deelnemende schoolbesturen. De werkzaamheden ten behoeve van de aangesloten scholen 
worden uitgevoerd door ca. 15 medewerkers van de stichting.  
 
3. Code Goed onderwijsbestuur 
In de Code Goed onderwijsbestuur worden voor de Raad van Toezicht de volgende taken 
genoemd: 

• het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures, beleids- en bestuursprocessen, en 
de ‘checks and balances’ binnen de organisatie; 

• het beoordelen van de wijze waarop de organisatie wordt aangestuurd; 
• het beoordelen van de wijze waarop door het bevoegd gezag wordt omgegaan met de 

risico`s op de langere termijn. 
 
De RvT is onafhankelijk en onpartijdig, stelt het belang van de organisatie en de 
belanghebbenden centraal en is werkgever en strategisch adviseur van de directeur-
bestuurder. Binnen de RvT wordt gestreefd naar een dynamische samenstelling, waarbij gelet 
wordt op leeftijdsopbouw en man/vrouwverhouding. De RvT van deze Stichting bestaat uit 
drie leden.  
 
4. Profiel leden van de Raad van Toezicht 
Er wordt onderscheid gemaakt in een algemeen competentieprofiel, dat voor alle leden van de 
RvT van toepassing is, een expertise profiel voor de individuele leden en een aanvullend 
profiel voor de voorzitter.  
 
Algemeen profiel leden Raad van Toezicht 

• Bestuurlijke kennis en ervaring;  
• Academisch werk- en denkniveau; brede maatschappelijke belangstelling; 
• Onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggenspraak en als persoon); 
• Beschikkend over  kwaliteiten voor een toezichthouder van een onderwijsorganisatie 

in complexe context; 
• Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen; 
• Beschikken over een breed netwerk; 
• Daadkrachtig en flexibel; 



• Bereid en in staat alle vergaderingen bij te wonen en zich daar op voor te bereiden. 
 
Van een toezichthouder wordt verwacht dat deze niet betrokken is bij een van de aangesloten 
scholen / besturen die de stichting bedient en de taak van toezichthouder kan niet 
gecombineerd worden met een lokaal of provinciaal vertegenwoordigende politieke functie in 
het werkgebied van de stichting. 
 
Specifiek expertise profiel voor individuele leden 
Van individuele leden van de RvT worden één of meer van onderstaande deskundigheden of 
ervaringen verwacht: 

• Expertise op een specifieker vlak; 
• Ruime bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring in non profit/maatschappelijke 

organisatie; 
• Verstand van en hart voor Onderwijs. 

 
Specifiek voor Lid Raad van Toezicht met expertise op financieel en juridisch vlak: 

• Ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën waardoor hij/zij financiële data 
snel kan analyseren en doorzien;  

• Inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van de organisatie; 
• Inzicht in de financiële vertaalslag van strategisch beleid en externe ontwikkelingen;  
• Inzicht in juridische vraagstukken; 

 
 
Resultaatgebieden Raad van Toezicht 

• Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bevoegd gezag en optreden als 
sparringpartner; 

• Het uitoefenen van het toezicht, waarbij de Raad zijn toezicht zodanig inricht dat de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt; 

• De toetsing van belangrijke strategische, organisatie-, financiële, personele en 
(passend) onderwijsopbrengst betreffende beslissingen. 

 
 
Vergoeding 

Een lid van de Raad van Toezicht ontvangt voor zijn werkzaamheden een jaarlijkse 
vergoeding van € 2.000,-. 

De benoeming is voor vier jaar, met de mogelijkheid van éénmalige herbenoeming. 

Algemeen bindende voorwaarden: 

In het kader van de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan een 
lid gevraagd worden in de toekomst een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. 

Voor deze functie is een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag vereist. 

 

 


