PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT STICHTING VO HAAGLANDEN
SAMENSTELLING
De Raad van toezicht bestaat uit zeven leden. Bij de samenstelling van de raad van gaat het niet
zozeer om aparte portefeuilles, als wel om invalshoeken. De raad is in staat ontwikkelingen met
betrekking tot deze invalshoeken te signaleren en te vertalen in de relevante aspecten van het
toezicht.
Voor de Raad van toezicht van VO Haaglanden zijn in elk geval de volgende maatschappelijke
invalshoeken relevant:
- onderwijs in brede zin en leerling/jeugdzorg;
- bestuur en overheden;
- bedrijfsleven.
Bij de benoeming van toezichthouders wordt gebruik gemaakt van een vooraf opgesteld
individueel profiel, dat is afgeleid van het profiel van de raad als geheel..et wordt als een
meerwaarde beschouwd, wanneer binnen de raad een breed palet aan persoonskenmerken
vertegenwoordigd is.

PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT
Profielschets individuele leden Raad van toezicht
Een lid van de Raad van toezicht van VO Haaglanden
- heeft een brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving;
- is in staat op strategisch niveau toezicht uit te oefenen;
- onderschrijft de uitgangspunten zoals weergegeven in de missie en visie van
VO Haaglanden en in het Reglement Raad van toezicht;
- heeft inzicht in het werkveld van VO Haaglanden en in het krachtenveld waarin
VO Haaglanden opereert;
- is onpartijdigheid en onafhankelijk;
- heeft een vaardigheid in het samenwerken als team;
- staat open voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen;
- heeft inzicht en inlevingsvermogen in het functioneren van VO Haaglanden en het
onderwijs in algemene zin;
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- is besluitvaardig, slagvaardig en kritisch;
- opereert in een of meer voor VO Haaglanden en haar belangen relevante netwerken;
- is gericht op (het bevorderen van) transparantie en vertrouwen;
- is bereikbaar en beschikbaar voor het uitoefenen van de functie.
Specifieke eisen die gesteld kunnen worden aan individuele leden
Als afgeleide van het profiel van de raad als geheel worden in het individuele profiel een aantal
specifieke, functionele eisen gesteld. Dit kunnen de volgende eisen zijn:
- inhoudelijke deskundigheid op het gebied van het onderwijs;
- deskundigheid en specifieke ervaring op het gebied van management- en
organisatieontwikkeling;
- deskundigheid en specifieke ervaring op financieel-economisch en/of bedrijfskundig gebied;
- specifieke bestuurlijke, politieke en/of sociale deskundigheid;
- deskundigheid en specifieke ervaring op het gebied van (scholen)bouw en grootschalige
renovatie;
- juridische deskundigheid;
- ondernemerschap.
Specifieke eisen die gesteld kunnen worden aan de voorzitter
Voor de voorzitter kunnen aanvullende de navolgende specifieke kenmerken worden genoemd:
de voorzitter
- heeft het vermogen om met een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen;
- hanteert een stijl die te karakteriseren is als bindend, communicatief, collegiaal, stimulerend
en structurerend;
- heeft inzicht en overzicht ten aanzien van het geheel van verantwoordelijkheden,
bevoegdheden, taken en functie van de raad en van het College van bestuur;
- heeft een analytisch denkvermogen;
- heeft bestuurlijke ervaring en is intern en extern gezaghebbend;
- is beschikbaar voor tussentijds overleg.

COMPETENTIES LEDEN RAAD VAN TOEZICHT
- Maatschappelijke inbreng – ‘van buiten naar binnen’
Een lid van de raad is goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke en
onderwijskundige ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en brengt deze informatie op
een relevante en inspirerende manier in t.b.v. het beleid van de organisatie.
- Ambassadeurschap – ‘van binnen naar buiten’
Een lid van de raad ontwikkelt gemakkelijk relaties binnen en buiten de kring van de
organisatie, en bestendigt deze voor het verkrijgen of verstrekken van informatie over het
handelen, beleid en belang van de organisatie.
- Richting geven en strategisch denken
Een lid van de raad denkt met name in hoofdlijnen, , kan voorstellen doen voor de vertaling
van een visie in strategische doelen, een gemeenschappelijk beeld van wenselijk en
toekomstig beleid op hoofdlijnen formuleren en anderen voor eigen ideeën en meningen
winnen.
- Inspireren en stimuleren
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Een lid van de raad handelt ondersteunend naar de organisatie, stimuleert tot actie en draagt
eigener beweging inspirerende oplossingen en ideeën aan.
- Brede professionaliteit en beschikbaarheid
Een lid van de raad draagt bij aan gemeenschappelijk belang en is indien nodig beschikbaar
voor het leveren van een extra bijdrage in woord en daad.
- Veranderingsbereidheid en leerbaarheid
Een lid van de raad staat open voor en kan zich aanpassen aan nieuwe inzichten,
veranderende omstandigheden en verhoudingen, eisen en regelgeving en kan nieuwe
informatie gemakkelijk opnemen en toepassen.
- Aanspreken en bereid zijn om aangesproken te worden
Een lid van de raad kan medeleden aanspreken op het vervullen en actualiseren van de
vereiste competenties, of op het handelen of spreken in strijd hiermee en kan feedback die van
anderen wordt ontvangen accepteren.

WIJZIGING VAN HET PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT
Deze profielschets wordt drie jaar na datum van vaststelling, dan wel zoveel eerder als de Raad
van toezicht nodig acht, geagendeerd en beoordeeld door de raad en zonodig aangepast.

Aldus vastgesteld na ingewonnen advies van het College van bestuur door de Raad van toezicht
in zijn vergadering d.d. 16-12-2019
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