Profiel en procedure werving en herbenoeming leden Raad van Toezicht
In deze notitie komen respectievelijk aan de orde de procedure voor de werving van leden
van de raad, de procedure voor herbenoeming van een lid en het profiel van leden en de
voorzitter op basis waarvan de werving plaatsvindt.

Procedure werving leden van de Raad van Toezicht
De werving vindt plaats op basis van de volgende uitgangspunten:
 Werving vindt plaats aan de hand van een door de raad vastgesteld profiel
 De werving wordt ondersteund door een extern en onafhankelijk bureau
 Werving geschiedt in elk geval middels een openbare bekendmaking (advertentie) en
kan aangevuld worden door een gerichte search van het bureau
 Bij de werving wordt gestreefd naar diversiteit binnen de raad (man-vrouw, leeftijd)
 Benoeming vindt – op voordracht van een commissie uit de raad die de gesprekken met
kandidaten voert – plaats door de voltallige raad
 Het College van Bestuur speelt bij de benoeming geen formele rol

Procedure herbenoeming leden van de Raad van Toezicht






Herbenoeming van de voorzitter of een lid kan op basis van de statuten één keer
plaatsvinden
Aan de herbenoeming van een lid gaat een individuele evaluatie vooraf met de voorzitter
en vice-voorzitter, voorafgaand waaraan de andere leden door de voorzitter gehoord zijn
Bij herbenoeming van de voorzitter vindt de evaluatie plaats door de vice-voorzitter en
een lid
Bij herbenoeming van de vice-voorzitter vindt de evaluatie plaats door de voorzitter en
een lid
Het besluit tot herbenoeming wordt genomen door de voltallige raad

Profiel lid van de Raad van Toezicht
Profiel
Een lid van de Raad van Toezicht van het Clusius College
o beschikt over (aantoonbare) ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht;
o heeft een brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid;
o heeft belangstelling voor en betrokkenheid bij (voorbereidend) beroepsonderwijs en de
bedrijfsvoering in het onderwijs;
o is onafhankelijk en onpartijdig;
o is communicatief en beschikt over relevante netwerken;
o hecht groot belang aan kwaliteit, zowel op het terrein van de interne organisatie als op
het terrein van de externe dienstverlening;
o heeft affiniteit met en kennis van de regio.
Verder dient een lid van de raad inspirerend te zijn, strategisch te kunnen denken, te
beschikken over mensenkennis en te kunnen opereren in een collegiale setting.

In de raad is bij voorkeur een mix van de volgende deskundigheden aanwezig1:
- onderwijs,
- personeel, welzijn en veiligheid,
- financieel-economisch,
- juridisch,
- bedrijfs-/organisatiekundig,
- sociaal-maatschappelijk,
- marketing,
- commerciële dienstverlening.
Overige informatie:
 Een lid wordt in principe aangesteld voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid
tot herbenoeming voor dezelfde periode.
 De raad komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen.
 Het Clusius College houdt zich aan de Governance Code BVE van de MBO Raad
 De Raad van Toezicht opereert binnen de kaders van de statuten en het
bestuursreglement van het Clusius College.
 De beloningsregeling van het Clusius College voor leden van de Raad van Toezicht is
gebaseerd op landelijke afspraken, vastgelegd in de Governance Code en de
honoreringsregeling voor Raden van Toezicht

Profiel voorzitter van de Raad van Toezicht
De voorzitter van de Raad van Toezicht voldoet aan het profiel voor een lid en beschikt
daarnaast over competenties en eigenschappen die hem / haar in staat stellen:
 bijeenkomsten van de raad adequaat voor te zitten
 een bindende rol te vervullen binnen de raad en tussen de raad en het College van
Bestuur
 het eerste aanspreekpunt vanuit de raad te zijn voor (de leden van) het College van
Bestuur
 een belangrijke rol te spelen in de agendavorming ten behoeve van de bijeenkomsten
van de raad
 desgewenst en waar nodig namens de Raad van Toezicht het Clusius College naar
buiten te vertegenwoordigen
 het voortouw te nemen in het bewaken van ‘goed bestuur’, de uitvoering van de
Governance Code en de jaarlijkse evaluatie van de raad.
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Bij de werving voor nieuwe leden van de Raad wordt actief gezocht naar kandidaten die beschikken
over een of meer van deze deskundigheden.

