
Algemene profielschets voor leden van de Raad van Toezicht

Inleiding

Bij de invoering van het Raad van Toezichtmodel is een scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en
de toezichthoudende bevoegdheden binnen de onderwijsorganisatie. De bestuurlijke bevoegdheden
worden gelegd bij het College van Bestuur, de toezichthoudende bevoegdheden bij de Raad van
Toezicht. Dit is ook in de statuten beschreven.

Voor de invulling van de positie van leden van de Raad van Toezicht wordt een profielschets gebruikt.
Deze profielschets is uitgewerkt, uitgaande van de taken van de Raad van Toezicht en de besturings- en
toezichtsfilosofie die bij een Raad van Toezichtmodel behoort.

De Raad van Toezicht van het Tabor College telt, zoals in de statuten is opgenomen, tenminste drie en
maximaal zes leden. De raad van toezicht vergadert zes à zeven keer per jaar.
Daarnaast neemt het nieuwe lid namens het Tabor College zitting in de commissie onderwijs en
kwaliteitszorg.

Taken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de volgende taken:
1. Het uitoefenen van toezicht waarbij de Raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke

verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt. Onderwerpen van toezicht zijn:
a. ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie;
b. de resultaten die de organisatie realiseert;
c. het functioneren en handelen van de bestuurder;
d. de effecten van belangrijke externe ontwikkelingen;
e. het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
f. de statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden.

2. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder en optreden als klankbord.
3. Het nemen van statutair voorgeschreven beslissingen.
4. Het functioneren als werkgever voor de bestuurder.

De besturings- en toezichtsfilosofie

1. De bestuurder bestuurt de instelling; de Raad van Toezicht ziet erop toe dat de bestuurder dit doet
conform de missie van de instelling en daarbij een excellente prestatie levert.

2. De Raad van Toezicht houdt afstand tot de dagelijkse praktijk op de instelling en richt zich op de
strategische onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid en de essentiële prestatie-indicatoren.

3. De Raad van Toezicht kiest een proactieve instelling: bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten en
stemt deze af met de bestuurder.

4. De Raad van Toezicht levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk
meerwaarde ten opzichte van de bestuurder.

Algemene profielschets RvT 2022 1



Samenstelling

1. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse taken en bevoegdheden van
de Raad van Toezicht zoals vastgelegd in de statuten. Gelet daarop, wordt gestreefd naar een
samenstelling van de Raad van Toezicht waarin de volgende deskundigheidsgebieden
vertegenwoordigd zijn:
a) kennis van bestuurlijke verhoudingen;
b) kennis van onderwijs en jeugdzorg;
c) financiële kennis;
d) juridische kennis;
e) ondernemerschap in het onderwijs;
f) kennis van personeelsbeleid;
g) christelijke identiteit.

2. Leden van de Raad van Toezicht dienen voldoende maatschappelijke binding te hebben met Hoorn
en de regio Noord-Holland Noord.

3. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een diversiteit die recht doet aan
de pluriformiteit in de samenleving.

4. Het team is evenwichtig samengesteld in termen van kennisgebieden; dit aspect wordt jaarlijks door
de Raad van Toezicht in de eigen evaluatie meegenomen.

Statutaire kaders

1. De leden van de Raad van Toezicht dienen grondslag en doelstelling van de stichting te
onderschrijven.

2. Geen toezichthouder kunnen zijn:
a) personen die in dienst zijn van de stichting of vijf jaar of korter geleden in dienst zijn geweest van

de stichting;
b) leden van de medezeggenschapsraad;
c) personen die als advocaat, procureur, gemachtigde of adviseur in geschillen betrokken zijn voor

de stichting dan wel voor de wederpartij van de stichting;
d) personen die als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn voor derden tot het aangaan van

collectieve arbeidsovereenkomsten met de stichting of in die hoedanigheid deelnemen aan
Decentraal Georganiseerd Overleg;

e) personen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij het leveren van goederen of
diensten aan de stichting;

f) personen die deel uitmaken van een bestuur, raad van toezicht of vergelijkbaar orgaan van een
andere stichting of organisatie voor voortgezet onderwijs in de regio waarmee onverenigbare
belangen zouden kunnen bestaan;

g) bestuurders alsmede voormalige bestuurders binnen vier jaar na hun (laatste) aftreden, alsmede
de bloed- en aanverwanten van deze personen in de eerste graad.

Profiel van een lid van de Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht:
1. zijn in staat integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van de taakstelling van de bestuurder;
2. zijn in staat op het niveau van de bestuurder te fungeren als sparringpartners in discussies over

vraagstukken waarvoor de bestuurder staat;
3. zijn in staat onafhankelijk te denken en te werken (zonder zakelijk belang, vrij van last en

ruggespraak en als persoon);
4. hebben inzicht en overzicht ten aanzien van de taak en functie van de Raad van Toezicht en die van

de bestuurder;
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5. hebben een brede maatschappelijke belangstelling;
6. hebben inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
7. hebben aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in complexe organisaties;
8. hebben affiniteit met het onderwijs;
9. beschikken over een breed netwerk;
10. zijn in staat om:

a) afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;
b) beoordelen/controleren te combineren met adviseren/stimuleren;
c) het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijke belang;
d) besluitvaardig te handelen;
e) te werken met globale informatie en om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan

hen voorgelegde aangelegenheden;
f) door de informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;
g) hun eigen functioneren te (laten) evalueren;
h) in teamverband te functioneren;

11. kunnen in voldoende mate tijd en energie besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de
vergaderingen en voor eventuele overige taken.

Aangezien de voorzitter van de raad wordt benoemd uit en door de leden, wordt, onverminderd de
hiervoor genoemde competenties, eveneens gelet op specifieke eigenschappen en kwaliteiten.
Ondermeer:
a) het vermogen te hebben om met autoriteit en gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te

vervullen;
b) over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de

menings- en besluitvorming van de raad van toezicht;
c) over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het

belang van de stichting kan vervullen en daartoe ook zijn/haar netwerk kan benutten.
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