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PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT CVO 

 
Functieomschrijving Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van CVO Rotterdam e.o. houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de 

onderwijsorganisatie, op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de 

vereniging, conform de Code Goed Onderwijsbestuur VO1 van de VO-raad (maart 2015). De Raad zoekt 

daarbij de balans tussen het organisatiebelang en het publieke belang. 

 
De Raad is in zijn geheel verantwoordelijk voor het totaal aan taken en beschouwt zich onder andere als 

adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur. Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever van de 

Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht vergaart zelf actief en tijdig informatie bij de Raad van Bestuur, 

de externe accountant, de GMR, de directieleden van de CVO-scholenclusters, bij interne en/of externe 

functionarissen/adviseurs en externe organisaties. 

 
PROFIELSCHETS 

Context van CVO 

Op de CVO-scholen komen leerlingen vanuit allerlei culturen en religieuze achtergronden samen. Vanuit de 

christelijke identiteit zetten onze scholen zich in om verbinding te maken tussen deze verschillende 

religieuze stromingen om met elkaar samen te leren, te leven en te werken, hiermee invulling gevend aan 

de CVO kernwoorden liefde, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en hoop. Gelet op de vele leerlingen 

van andere geloofsovertuigingen die in deze multiculturele samenleving de CVO-scholen bezoeken, heeft 

de RvT oog voor andere geloofsopvattingen en hun plaats binnen CVO. Dit betekent dat de samenstelling 

van de RvT pluriform kan zijn. 

 
Raad van Toezicht 

De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat om met de Raad van Bestuur mee te denken op 

strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht op specifieke deelterreinen 

adviseur en sparringpartner kunnen zijn. De leden van de Raad hebben gezamenlijk een ruime kennis en 

ervaring op het terrein van (voortgezet) onderwijs, kwaliteitsbeleid, financiën, jeugdproblematiek in relatie 

tot onderwijs, personeel en organisatie, identiteit, bedrijfsvoering en/of juridische zaken. De Raad van 

Toezicht streeft naar een pluriforme samenstelling, onder meer qua sekse, leeftijd, werkervaring en 

maatschappelijke positie, culturele en/of etnische achtergrond en religie. 

 
De kernwaarden integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, 

openheid en onafhankelijkheid zijn leidend voor de manier waarop de intern toezichthouders binnen CVO 

hun taken en rollen vervullen. Zij zijn en willen hierop aanspreekbaar zijn. 

 

1 De beschreven competenties en persoonskernmerken in voorliggend profiel zijn in overeenstemming met de 
aanbevelingen uit de Governancecode Goed Onderwijsbestuur VO 2015. 
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De Raad van Toezicht is een team dat collegiaal, collectief en bij voorkeur op basis van consensus, 

oordeelt en besluiten neemt. Aan de functie van toezichthouder wordt door de Raad van Toezicht zodanig 

invulling gegeven dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurders en welk deelbelang dan ook 

onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Omdat er sprake moet zijn van integraal toezicht en het afwegen 

van alle belangen, kent de Raad geen specifieke functies of portefeuilles, anders dan de functie van 

voorzitter. Voor alle leden is kennis van en/of ervaring binnen de onderwijssector echter een vereiste. De 

leden kunnen zitting hebben in de auditcommissie of de onderwijscommissie. Voor de leden is een 

vergoeding beschikbaar die past bij de omvang en complexiteit van CVO. 

 
Algemene eisen 

• Het instemmen met de doelstelling en missie/visie van de vereniging; 

• Het hebben van een academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) 

bestuurlijke processen binnen complexe organisaties; 

• Het beschikken over een relevant netwerk in de regio Rotterdam, dan wel binnen het onderwijs, 

aanverwante sectoren en/of de (lokale) politiek; 

• Het hebben van oog en hart voor diverse culturele en religieuze achtergronden; 

• Het zich verbonden voelen met en kennis en inzicht hebben van de actuele Rotterdamse 

maatschappelijke en politieke ontwikkelingen; 

• Het zoeken naar evenwicht tussen enerzijds de noodzaak om de Raad van Bestuur de nodige ruimte te 

laten en anderzijds de noodzaak om de juiste vragen te stellen c.q. een kritische houding aan te nemen 

richting de Raad van Bestuur; 

• Het vermogen om vanuit een toezichthoudende rol te kunnen oordelen over het functioneren van de 

vereniging op grond van de beschikbare informatie. 

 
Specifieke eisen 

• Ervaring binnen het (voortgezet) onderwijs en bekend met de actuele ontwikkelingen binnen het 

onderwijs en de plaats die digitalisering daarin inneemt; 

• Bestuurlijke ervaring in het onderwijs; 

• Inzicht in de maatschappelijke context van grootstedelijke problematiek (in en om Rotterdam) en met 

name in de relatie tussen jeugdproblematiek en onderwijs; 

• Het belang onderkennen van een goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven; 

• Het zijn van een inspirerende persoonlijkheid met een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke 

afstand en met het vermogen en de attitude om het Raad van Bestuur met raad en als klankbord 

terzijde te staan; 

• Het van toegevoegde waarde zijn voor de overige leden van de Raad van Toezicht en bijdragen aan de 

gezamenlijke instelling om tot oordeels- en besluitvorming te komen; 

• Het beschikken over een helikopterview, analytisch vermogen en het onderscheiden van hoofd- en 

bijzaken; 

• Besluitvaardig, resultaatgericht, discussievaardig, vergadervaardig en communicatievaardig zijn; 

• Het beschikbaar willen stellen van tijd en energie. 


