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Onderwerp: Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Minkema College 

De raad besluit: 

- Mevrouw E. van der Molen uit Utrecht te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de 
Stichting Minkema College voor openbaar voortgezet onderwijs in Woerden en omstreken, 
met ingang van 10 juli 2015 

Inleiding: 

Door het vertrek van mevrouw K. van den Bosch is de Raad van Toezicht niet meer compleet. Uw 
raad wordt gevraagd mevrouw E. van der Molen uit Utrecht te benoemen tot lid van de Raad van 
Toezicht. Zij is op voordracht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad unaniem 
voorgedragen dor de voordrachtscommissie van het Minkema College. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

Artikel 11 van de Statuten van de Stichting Minkema College voor openbaar voortgezet onderwijs in 
Woerden en omstreken. 

Beoogd effect: 

Goed bestuur van de Stichting Minkema College; goed openbaar voortgezet onderwijs in Woerden. 

Argumenten: 

Mevrouw Van der Molen is als bindende voordracht door de medezeggenschapsraad voorgesteld. 
Volgens de voordrachtscommissie voldoet zij in hoge mate aan profielschets. Alle reden om haar te 
benoemen tot lid van de Raad van Toezicht. 

Kanttekeningen: 

NVT 

Financiën: 

NVT 

Uitvoering: 

Raadsbesluit melden aan de Stichting Minkema College 
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Communicatie: 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Bijlagen: 

Brief plus profielschets Minkema College (15.007261.) 

De indiener: college van burgemeester en'wethouders 
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College van Burgemeester en Wethouders en 
Gemeenteraad van de Gemeente Woerden 
Postbus 45 
3440 AA W o e r d e n 

Beh. Ambt: 

Sí reef dat: 

Afschr. 

B.V.O.: 

Woerden , 27 maart 2015 Kenmerk BU.2015.342 

Betreft: vervulling vacature Raad van Toezicht Minkema College 

Geacht College, geachte Raad, 

Ter vervulling van de vacature die in onze Raad van Toezicht is ontstaan na het vertrek van 

mevrouw K. van den Bosch leggen wij u hierbij de door de Oudergeleding van de 

Medezeggenschapsraad van het Minkema College opgestelde bindende voordracht voor zoals 

voorgeschreven door de Statuten van de Stichting. 

De voordrachtscommissie, bestaande uit de ouders van de Medezeggenschapsraad, stelt na het 

voeren van gesprekken met meerdere kandidaten, unaniem voor om m.i.v. 1 april 2015 mevr. E. 

van der Molen, Prof. Mayerlaan 35, 3571TH Utrecht te benoemen. Mevrouw Van der Molen 

voldoet in hoge mate aan de ten behoeve van de vacature opgestelde profielschets. 

De Raad van Toezicht heeft mevrouw Van der Molen gevraagd in afwachting van uw besluit de 
vergaderingen bij te wonen als adviseur. 

Met vriendelijke groet, 
Gemeente Woerden 15.007261 

oezicht 

09/04/2015 
Mr. G.M.M. Blokdijk, S 

voorzitter Raad vajKToezicht 

Regislratiedatum: 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

Bijl. profielschets 
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Raad van Toezicht Stichting Min kern a College voor 
openbaar voortgezet onderwijs in Woerden en omstreken: 
profielschets vacature nieuw lid 

Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht is onafhankelijk en onpartijdig en stelt het 
belang van de organisatie als onderdeel van de samenleving 
centraal. De Raad houdt integraal toezicht op de continuïteit 
van de organisatie en op het beleid en functioneren van de 
Bestuurder. Hieruit vloeien de volgende specifieke taken en 
bevoegdheden voort: 
(U De Raad van Toezicht is behalve toezichthouder in strikte 
zin ook werkgever en strategisch adviseur van de bestuurder. 
De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de 
bestuurder. 
E De Raad van Toezicht beschikt over statutair vastgelegde 
goedkeurings- en instemmingsbevoegheden en selecteert en 
benoemt de accountant. 
Ē De Raad van Toezicht legt aan de belanghebbenden van de 
organisatie verantwoording af over zijn werkzaamheden. 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de 
voorzitter. Er wordt gestreefd naar een dynamische 
samenstelling, waarbij gelet wordt op een evenwichtige opbouw 
naar achtergrond, expertise, leeftijd en man/vrouwverhouding. 

Profiel leden Raad van Toezicht 

Er wordt onderscheid gemaakt in een algemeen 
competentieprofiel, dat voor alle leden inclusief de voorzitter 
van toepassing is, en een specifiek profiel voor de individuele 
leden met een aanvullend profiel voor de voorzitter. 

Algemeen competentieprofiel 
Voor ieder lid van de Raad van Toezicht gelden de volgende 
kenmerken: 



Ēl beschikt over aantoonbare affiniteit met het karakter van het 
voortgezet onderwijs in het algemeen, en het openbaar 
voortgezet onderwijs in het bijzonder

1

, 
beschikt over visie, actueel overzicht van de ontwikkelingen 

binnen het onderwijs en strategisch inzicht, 
(U beschikt over een onafhankelijke en onpartijdige instelling 
ten opzichte van de bestuurder, de medetoezichthouders en 
overige direct bij de organisatie betrokkenen, en is in staat zich 
zowel kritisch als constructief op te stellen, 
[?J beschikt over leidinggevende, bij voorkeur bestuurlijke 
ervaring, 
ĒÖ beschikt bij voorkeur over ervaring als toezichthouder, 
[Ÿļ is integer en beschouwt verkregen informatie als 
vertrouwelijk, 
ĒÖ bezit de flexibiliteit om in een collegiale Raad van Toezicht 
samen te werken, 
00 is bereid en in staat tot reflectie en (zelf)evaluatie. 

Van de toezichthouder wordt verwacht dat deze beschikbaar is 
voor de reguliere vergaderingen en eventuele extra 
bijeenkomsten. 

Specifiek competentieprofiel individuele leden 
Van individuele leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht 
dat zij aan één of meer van de volgende specifieke profielen 
voldoen: 
(U deskundigheid op het gebied van (de kwaliteit van) 
onderwijs, 
HO deskundigheid op het gebied van hrm en/of organisatie en 
organisatieontwikkeling, 
Qjf] financieel-economische en/of fiscale deskundigheid, 
ĒJ deskundigheid op juridisch en/of bestuurlijk terrein, 
G?] een voor het specifieke profiel aantoonbaar, actueel en 
relevant netwerk. 

Deze deskundigheden en ervaringen dragen in combinatie met 
de algemene competenties bij aan de kwaliteit van het intern 

1

Artikel 42 van de Wet op het voortgezet onderwijs zegt hierover onder meer: het openbaar 
onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse 
samenleving, en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. 



toezicht van de individuele leden en de Raad van Toezicht als 
geheel. 

Aanvullend profiel voor de voorzitter 
Voor de voorzitter gelden in aanvulling op het algemene 
competentieprofiel de volgende specifieke eisen: 
Ē] is in staat het toezichtproces adequaat te regisseren, 
Qŕ] is goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het 
onderwijs en het onderwijstoezicht, 
ĒO is een bruggenbouwer die collegialiteit in de Raad van 
Toezicht bewaakt en zowel teamvorming als kritische zin 
bevordert, 
(Ÿj is een stevige, besluitvaardige persoonlijkheid, 
Ē] beschikt over diplomatieke en onderhandelingskwaliteiten, 
0ĴÖ beschikt over een breed, voor de organisatie relevant 
netwerk. 

Van de voorzitter wordt een ruimere beschikbaarheid verwacht 
voor regelmatig overleg met de bestuurder en inhoudelijke 
voorbereiding van de agenda van de vergaderingen van de 
Raad van Toezicht. 

Huidige vacature 
In de Raad van Toezicht is een vacature ontstaan voor een 
nieuw lid. Gezien de huidige samenstelling van de Raad gaat 
voor deze vacature de voorkeur uit naar een kandidaat met 
naast een bestuurdersachtergrond en ervaring als 
toezichthouder: aantoonbare ervaring op het terrein van 
kwaliteit en veiligheid, risicomanagement, en organisatie- en 
verandermanagement. 

Op de vacature is van toepassing het voordrachtsrecht van de 
oudergeleding van de medezeggenschapsraad zoals vermeld 
in artikel 11, lid 4 van de statuten. Benadrukt wordt dat het 
voorgedragen lid, na formele benoeming door de 
Gemeenteraad, de toezichthoudende taken vervult zonder last 
of ruggespraak, in overeenstemming met het algemene 
toezichtprofiel. 


