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PROFIELSCHETS VOORZITTER AUDICOMMISSIE 
 

 

De Raad van toezicht zoekt een nieuwe collega, die op termijn (juni 2021) de functie van voorzitter 

van de Audit Commissie van de raad op zich kan nemen.  

 

De Audit Commissie is namens de Raad van Toezicht in ieder geval belast met het toezicht op de 

Raad van Bestuur ten aanzien van1: 

 

▪ Werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de 

naleving van de relevante wet- en regelgeving; 

▪ De financiële informatieverschaffing door CVO Rotterdam e.o. (inclusief doch niet beperkt tot de 

keuze van accounting policies, de toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, 

begroting en jaarrekening en inzicht in de behandeling van risicoanalyses daarbij, prognoses 

m.b.t. de exploitatie, meerjarenbegroting en de werkzaamheden van de externe accountant ter 

zake); 

▪ De bevindingen van de concerncontroller aangaande het ‘in control’ zijn van CVO Rotterdam e.o.; 

▪ Naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant; 

▪ De relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, zijn 

bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden van de externe accountant ten behoeve 

van CVO Rotterdam e.o.; 

▪ De verdeling van de middelen over de scholen van CVO Rotterdam e.o.; 

▪ Treasury in het algemeen en de liquiditeitsontwikkeling van CVO Rotterdam e.o. in het bijzonder;  

▪ Mogelijkheden voor van CVO Rotterdam e.o. van externe financiering; 

▪ Beoordeling van grootschalige bouwprojecten qua financiering; 

▪ Toepassing van informatie- en communicatietechnologie (lCT); 

▪ Het uitbrengen van advies aan de Raad van Toezicht aangaande de benoeming van de externe 

accountant; 

▪ Het voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur 

waarin de begroting, jaarrekening en het jaarverslag van CVO Rotterdam e.o. worden besproken. 

 

De Audit Commissie bestaat uit drie leden. De voorzitter van de Audit Commissie vervult een 

belangrijke rol in de communicatie namens de auditcommissie met onder meer de (voorzitter van de) 

Raad van Toezicht, de raad van Bestuur, de concerncontroller en de externe accountant. Van de 

voorzitter mag worden verwacht dat hij beschikt over de capaciteiten om een effectieve samenwerking 

te bevorderen vanuit de auditcommissie. 

 

Ieder lid van de Audit Commissie heeft enige kennis van en ervaring met het lezen van jaarrekeningen 

en begrotingen. De voorzitter van de Audit Commissie dient financieel expert2 te zijn, hetgeen inhoudt 

dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op het gebied van financiële 

administratie / accounting in non-profit organisaties. Ervaring met onderwijsfinanciering strekt tot 

aanbeveling.  

 

 

 

 
1 De omschrijving van het takenpakket van de AC is grotendeels ontleend aan het reglement van de AC uit 2012. De AC 

constateert dat het reglement geactualiseerd dient te worden. 
2 De term financieel expert en de duiding ervan is ontleend aan de corporate governance code. 


