
Profielschets toezichthouder

Wat ga je doen?
Het toezichthoudend bestuur heeft de volgende taken:

● Het besturen van de vereniging.
● Het werkgeverschap voor de directeur bestuurder.
● Het toezicht, waaronder begrepen de identiteit, op de kwaliteit van de school.
● Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur.
● In door haar gewenste omstandigheden kan het toezichthoudend bestuur een commissie

instellen rond een specifiek thema.
● Het gebruikelijke tijdsbeslag voor een lid van het toezichthoudend bestuur bedraagt  6 á 7

(avond)vergaderingen per schooljaar. En het nodige voor- en nawerk.
● Een bestuursperiode is 3 jaar, eventueel twee keer te verlengen met 3 jaar tot een maximum

van in totaal 9 jaren.

Met wie werk je samen?
1. De leden van het TB onderschrijven de grondslag (zie geloofsbrief) van de vereniging en zijn zich

bewust van hun voorbeeldfunctie.
2. Bij de samenstelling van het TB wordt gelet op de aanwezigheid van onderstaande expertise

terreinen. Ook wordt gelet op spreiding in deskundigheden en maatschappelijke achtergronden
van de leden.

3. Het TB bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. Bij de benoeming van de toezichthouders kan
gebruik worden gemaakt van een vooraf opgesteld individueel profiel, ter bevordering van het
werven en selecteren van kwalitatief goede toezichthouders.

4. De bestuursleden van het TB mogen niet in dienst zijn van de vereniging (zie ook de statuten voor
een uitvoerige regeling). Je bent of wordt lid van de schoolvereniging.

5. Het TB bevordert diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving. In dat kader
streeft het TB een evenwichtige verdeling na van onder andere vrouwen en mannen, leeftijd en
maatschappelijke groeperingen.

Wat kun je?
● Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau.
● Je hebt affiniteit met (primair) onderwijs en de identiteit van de vereniging, alsmede de wijze

waarop die in de scholen vorm gegeven wordt.
● Je beschikt over een strategische en/of bedrijfskundige oriëntatie.
● Je hebt inzicht in taken en rolverdeling tussen toezichthoudend bestuur en bestuur.
● Je beschikt over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
● Je beschikt over het vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol uit te oefenen, zowel

in teamverband als in individuele contacten met het toezichthoudend bestuur dan wel leden
daarvan.

● Je beschikt over voldoende analytisch vermogen.
● Je bent integer en beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
● Je hebt voldoende tijd beschikbaar om zich in te zetten voor een adequate invulling van de

functie.
● Je hebt de statuten van de schoolvereniging gelezen en onderschrijft deze.
● Je bent voorkeur woonachtig in de regio.

Wie zit de commissie voor?
Voor de voorzitter gelden, aanvullend op de eisen die voor de ‘gewone’ leden gelden, de volgende
kwaliteiten:
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● Heeft bestuurlijke ervaring, bij voorkeur (ook) in een niet-onderwijsorganisatie.
● Is in staat de levensbeschouwelijke identiteit van de vereniging goed over het voetlicht te

brengen.
● Heeft oog voor de specifieke rol van voorzitter van de vereniging, is ‘ambassadeur’, met

daarbij behorend het voorzitterschap van de Algemene Ledenvergadering.
● Heeft natuurlijk gezag.
● Heeft integrerende en verbindende kwaliteiten.
● Beschikt over kwaliteiten op het gebied van conflicthantering.
● Heeft diplomatieke - en onderhandelingskwaliteiten.
● Is in voldoende mate beschikbaar (ca. 1,5 maal de tijd van een ‘gewoon’ lid).

Expertiseterreinen binnen het TB:
● Onderwijs, bij voorkeur primair onderwijs (noodzakelijk aanwezig).
● Financiën, accountancy (noodzakelijk aanwezig).
● Juridisch besef (noodzakelijk aanwezig).
● Organisatie.
● Human-resource-management.
● Kennis van functioneren openbaar bestuur.
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