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Profielschets Raad van Toezicht Stichting Leerrijk!  
 
1.0 Inleiding 

Conform het bepaalde in artikel 4 en artikel 8 lid 1 van het Reglement Raad van 
Toezicht (RvT) moet bij het ontstaan van een vacature RvT de profielschets van 

de RvT worden geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. 
De profielschets is openbaar en wordt vermeld in het jaarverslag van de stichting 

en op de website van Leerrijk. 
Aan de GMR wordt advies gevraagd over de profielschets. 
 

2.0 Voorwaarden 
In artikel 11 van de statuten Leerrijk is m.b.t. het profiel van de RvT bepaald dat 

bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse facetten 
die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen, waarbij de Raad van Toezicht 
in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemeen toezichthoudende 

kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en de spreiding van 
deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de 

van een lid van de Raad van Toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond 
worden in algemene zin vastgesteld door de Raad van Toezicht in een 
profielschets van de Raad van Toezicht als geheel en van de individuele leden 

van de Raad van Toezicht. 
 

In artikel 4 lid 2 van het Reglement RvT is bepaald dat: het profiel van de Raad 
van Toezicht dient te waarborgen dat als geheel wordt voldaan aan de volgende 
aspecten: 

a. affiniteit met de doelstelling en functie van de stichting; 
b. algemeen toezichthoudende kwaliteiten en ervaring of daarmee gelijk te 

stellen ervaring vanuit huidige of eerdere werkzaamheden; 
c. een hoge mate van rolbewustzijn en rolvastheid in het contact met het 

College van Bestuur en interne en externe belanghebbenden bij de 

stichting; 
d. het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad terzijde 

te staan en voor het College van Bestuur als klankbord te fungeren; 
e. het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het 

functioneren van het College van Bestuur te beoordelen; 

f. het vermogen om in teamverband en als eenheid te opereren; 
g. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 

h. inzicht in de eisen die effectiviteit, doelmatigheid en continuïteit aan een 
organisatie als Leerrijk! stellen; 

i. het vermogen informatie te verwerven en vragen te stellen;  

j. het vermogen informatie zodanig te verwerken dat een oordeel kan 
worden gevormd en zich een te oordeel vormen over het functioneren van 

het College van Bestuur, de individuele bestuurders en de besturing en 
doelbereiking van de stichting; 

k. beschikbaarheid. 
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Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen en hun directe 

verwanten:  

a. die in dienst zijn van de stichting; 

b. die regelmatig ten behoeve van de stichting betaalde diensten verrichten; 

c. die zitting hebben in een medezeggenschapsraad en/of klachtencommissie 

verbonden aan de stichting ; 

d. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de 

Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid 

van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste 

vermenging van belangen. 

 

3.0 Betrokkenheid GMR bij vacaturevervulling 
Op grond van het bepaalde in artikel 8 lid 2 heeft de GMR het recht 1 lid van de 

RvT voor te dragen. 
Een afvaardiging van de GMR zal bij de werving & selectie en besluitvorming 
m.b.t. de te kiezen kandidaten ten aanzien van alle vacatures (zie hieronder) 

worden betrokken, zoals vastgelegd in de procedure Vacature vervulling RvT 
2017. 

Indien de GMR dit wenst zal één van de gekozen kandidaten door de GMR 
worden aangemerkt als ‘lid voorgedragen door de GMR’. 
 

4.0 Profielschets RvT 
De RvT heeft besloten dat de RvT uit zes leden bestaat. 

De RvT heeft voorts besloten dat de samenstelling van de RvT zodanig dient te 
zijn dat ruim voldoende kennis en ervaring beschikbaar is op minimaal de 
navolgende beleidsterreinen: 

 Bestuurskunde, algemeen toezicht 
 Financieel beleid 

 HRM-beleid 
 Onderwijs beleid, primair onderwijs 
 Bestuurskunde en/of juridisch beleid 

 
Deze beleidsterreinen zijn (per 1-8-2017) als volgt ingevuld: 

1. Ryan Palmen:   Bestuurskunde, voorzitter 
2. Milinda Pullens:  Financieel beleid (vacant per 1-1-2018) ‘GMR-lid’ 
3. Joep Roijakkers:  Financieel beleid (vacant per 1-1-2018) 

4. Peter Stoffer:  HRM-beleid 
5. Willem Kock:  Onderwijsbeleid (vacant per 1-1-2018) 

6. Vacature   Bestuurskunde en/of juridisch beleid 
 
De wijze van vacaturevoorziening is vastgelegd in de notitie: Procedure vacature 

Raad van Toezicht 2018 
 

Vastgesteld, d.d. 26 september 2017 
 


