Profielschets voor de leden van de raad van toezicht van de Stichting
Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers.
Profiel Algemeen
De leden van de raad van toezicht dienen gezamenlijk te beschikken over:
• Affiniteit en inzicht met betrekking tot de activiteiten van de stichting, i.c. de zorgplicht
voor de kinderen binnen het primair onderwijs van het regionaal Samenwerkingsverband
de Liemers.
• Toezichthoudende en/of bestuurlijke kennis en ervaring bij voorkeur ook in de
onderwijssector.
• Academisch werk- en denkniveau; brede maatschappelijke belangstelling.
• Herkenbaarheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders van de Stichting.
• Relevant netwerk en beschikking over maatschappelijke contacten.
• Gevoel voor en kennis van politiek-bestuurlijke verhoudingen.
• Vanuit deskundigheid op strategisch bestuurlijk niveau bekendheid en affiniteit met (een
aantal van) onderstaande terreinen en/of organisaties:
o juridische zaken;
o financiën en bedrijfsvoering;
o personeel en organisatie;
o verandermanagement;
o maatschappelijke ondernemingen
o regionale overheden
o onderwijs
o huisvesting;
o bedrijfsleven;
o ervaring/affiniteit met medezeggenschap (personeel en ouders);
Door de samenstelling van de raad van toezicht en onderlinge afstemming van de
expertise gebieden van de leden, moeten alle bovengenoemde deelgebieden ingevuld
zijn.
Eén lid van de raad van toezicht wordt benoemd na advies van de
ondersteuningsplanraad.
De kandidaat onderschrijft de verantwoordelijkheden en verplichtingen die voortvloeien
uit de governance code met betrekking tot de onderwijssector.

•

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een goede balans tussen
mannen en vrouwen. Verder genieten bij gebleken geschiktheid kandidaten uit de regio de
voorkeur

Toevoeging voor kandidaat, benoemd na advies inwinning bij de ondersteuningsplanraad
• Ervaring/affiniteit met medezeggenschap (personeel en ouders).
• Gevoel bij positie en taken/verantwoordelijkheden Ondersteuningsplanraad.
• Bereid om geregeld overleg te hebben met de voorzitter en vice voorzitter van de
ondersteuningsplanraad.
• Bereid om tenminste 1 x en bij voorkeur 2 x per jaar een ondersteuningsplanraad
vergadering bij te wonen.

Aldus goedgekeurd in de vergadering van Raad van Bestuur van de Stichting
Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat De Liemers, d.d. 25 juni 2020.

