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Profiel raad van toezicht SWV PO 2203 

13-02-2017 

 

 

Algemeen: 

Het profiel voor de raad van toezicht, dat bestaat uit drie leden,  dient er toe te leiden 

dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat: 

a. affiniteit met de doelstellingen en functie van het samenwerkingsverband aanwezig is 

waaronder affiniteit  met passend onderwijs in de regio van SWV PO 2203. 

b. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt. 

c. een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines 

aanwezig is, waarbij sprake is van de volgende expertisegebieden: 

1. onderwijskundig 

2. juridisch / financieel-economisch 

3. zorg / maatschappelijk. 

d. de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en het bestuur 

onafhankelijk en kritisch opereren. 

e. adequaat wordt voorzien in de toezicht-, advies- en klankbordfunctie ten behoeve van 

het bestuur. 

 

Het kwaliteitsprofiel van de raad is bedoeld voor het team van de raad in zijn geheel. De 

onderstaande expertisegebieden moeten als geheel worden afgedekt, waarbij individuele 

leden deskundig zijn op één of meerdere van deze domeingebieden. 

Algemeen kwaliteitsprofiel van de raad 

a. Affiniteit met de doelstellingen en functie van het samenwerkingsverband. 

b. Maatschappelijk actief of actief geweest de laatste vier jaar (bij voorkeur in de regio). 

c. Richting geven en strategisch denken. 

d. Academisch werk- en denkniveau. 

e. Inspireren, bemoedigen & stimuleren. 

f. Gericht op een constructief/kritische dialoog met het bestuur. 

g. Vanuit metapositie kunnen reflecteren op de betekenis van significante patronen. 

h. Aanspreken, aangesproken willen worden en willen verantwoorden.  

i. Hoofdlijnen kunnen onderscheiden. 

j. Communicatief vaardig. 

k. Adviseren en bevragen. 

l. Rolbesef. 

m. Samenwerken, kunnen functioneren in collegiaal team. 

n. Integer handelen. 
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Onderwijskundige expertise 

a. Affiniteit met en beschikken over kennis van (passend) onderwijs – waaronder 

affiniteit met de onderwijsondersteunings- en jeugdhulpproblematiek in de regio van 

het samenwerkingsverband.  

b. Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring in het onderwijs 

Zorg-maatschappelijke expertise 

a. Maatschappelijke inbreng – relevante ontwikkelingen van buiten naar binnen in de 

organisatie (richting bestuur) brengen. 

b. Affiniteit met ontwikkelingen in jeugdhulpverlening en sociaal domein. 

c. Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring op maatschappelijk gebied. 

Juridisch / financieel-economische expertise 

a. Kennis van relevante juridische kaders, besluitvormingsprocessen. 

b. Algemene financieel-economische kennis (kengetallen, risico’s etc.). 

c. Kennis van onderwijsbekostiging en verantwoording. 

Overige benoemingseisen: 

a. Van de leden van de raad van toezicht wordt tevens verwacht dat zij zich houden aan 

de Code Goed Bestuur van de PO-Raad, voor zover van toepassing op het 

samenwerkingsverband. 

b. Leden verrichten hun werkzaamheden onafhankelijk. 

c. Leden hebben geen enkel zakelijk of privébelang bij het samenwerkingsverband. 

d. Leden hebben geen bestuur- of toezichtfunctie of als werknemer een gezagsrelatie 

met een aangesloten schoolbestuur, of hebben dit binnen de voorafgaande vier jaren 

gehad. 

e. Leden onderhouden geen functionele relatie met een aangesloten schoolbestuur, of 

hebben dit binnen de voorafgaande vier jaren gehad. 

f. Leden zijn bij voorkeur afkomstig uit de regio van SWV PO 2203 (met daarbinnen 

geografische spreiding). 


