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Profielschets  
leden Raad van Toezicht 

 

Voorgenomen besluit Raad van Toezicht d.d. 19 februari 2020 
Advies College van Bestuur d.d. 7 maart 2020 
Advies Ondernemingsraad d.d. 13 maart 2020 
Advies Studentenraad d.d. Maakt geen gebruik van advies-

bevoegdheid, 22 april 2020 
Besluit Raad van Toezicht d.d. 4 mei 2020 
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Algemeen 
De Raad van Toezicht heeft de rol van toezicht houden op Scalda. De Raad van Toezicht 
bestaat uit minimaal 5 en ten hoogste 7 leden. De leden hebben een zittingstermijn van 
maximaal 2 x 4 jaar. In voorkomende gevallen kan bij wijze van hoge uitzondering besloten 
worden een lid een extra jaar in functie te houden. In het jaarverslag legt de raad daar 
verantwoording over af volgens de regel “pas toe of leg uit”.    
Het rooster van aftreden borgt een balans tussen continuïteit en vernieuwing in de 
samenstelling van de raad. De raad beoordeelt jaarlijks het rooster van aftreden. Dat rooster 
voorziet er in dat over een periode van 8 opeenvolgende jaren de raad in zijn geheel 
vernieuwd wordt.   

Bij het vormgeven van de Raad van Toezicht dient geborgd te worden dat de samenstelling 
recht doet aan de betrokkenheid van de organisatie met de drie Zeeuwse regio’s en de 
Zeeuwse arbeidsmarkt. De samenstelling van de Raad is divers qua professioneel en 
persoonlijk profiel, sekse en maatschappelijke achtergrond. De Raad beperkt zich niet tot 
instrumenteel toezicht, maar kiest vanuit zijn maatschappelijke opdracht voor een vervulling 
van de rol van horizontaal toezichthouder op basis van het perspectief van waardengedreven 
toezicht. Daarbij past ten opzichte van de bestuurders een opstelling die – naast het 
vervullen van het werkgeverschap – te typeren is als sterke betrokkenheid op afstand.  
 
 
De leden van de Raad voldoen gezamenlijk aan het volgende profiel: 
 
Doelstellingen en grondslag van Scalda  
(rol: bewaker van de doelstellingen, grondslag en strategische opdracht van de instelling)  
o Waarde ervaren met de grondbeginselen van Scalda;  

o Binding met de doelstelling van Scalda;  

o Gecommitteerd en betrokken bij Scalda; 
o Aandacht voor en kennis dragen van alle zaken die de strategische belangen en positio-      
nering van Scalda raken;  

o Visie op en kennis van het voor Scalda relevante onderwijsdomein. 
 
De Provincie Zeeland c.q. de Zeeuwse regio’s  
(rol: als toezichthouder binding en voeling hebben met de provincie Zeeland en/of de drie 
Zeeuwse regio’s)  
o In principe binding en voeling hebben met de provincie Zeeland en/of de drie Zeeuwse 
regio’s;  

o Kennis van het Zeeuwse onderwijsbestel; 
o Kennis van en inzicht in de Zeeuwse bedrijfseconomische en maatschappelijke 
ontwikkelingen.  
 
Bestuurlijke ervaring  
(rol: bestuurlijke gespreks- en sparringpartner)  
o Bestuurlijke ervaring / affiniteit;  

o Inzicht in strategische wegingsprocessen;  

o Kennis en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;  

o Vermogen om de onderwijs- en sociale doelstelling van Scalda te bewaken; 
o Visie op en kennis van de rol van de toezichthouder in het publieke domein; 
o In staat als toezichthouder een onafhankelijke positie in te nemen; 
o Met gezag kunnen acteren in kwesties waarbij een integriteitsvraag aan de orde kan zijn. 
 
 
 



3 
 

 
Achtergrond en deskundigheid  
(achtergrond van de toezichthouder)  
Algemeen:  
o Academisch denk- en werkniveau;  

o Evenwicht zoeken tussen doelstelling Scalda en inbreng vanuit het eigen 
aandachtsgebied;  

o Ervaring met het werken in teamverband.  
 
Achtergrond:  
o Breed palet aan maatschappelijke achtergrond;  

o Kennis van en affiniteit met beroepsonderwijs en volwasseneneducatie;  
o Kennis van en ervaring met complexe organisaties en veranderingsprocessen in een grote 
organisatie;  

o Inzicht in problematiek rond etnisch gerelateerde diversiteit;  
o Ervaring met en/of inzicht in strategisch bestuurlijk processen. 
 
Deskundigheid op één of meer van de volgende terreinen:  
o Ontwikkeling, organisatie en onderwijskunde (beroeps-) onderwijs;  

o Branchekennis vanuit het afnemende beroepenveld  

(Zorg, Welzijn, Veiligheid, Horeca, Toerisme, Logistiek, MKB, Marketing, Groen, Maritiem, 
etc.); 

o Financiën, bedrijfsvoering, vastgoed;  

o HRM, organisatieontwikkeling;  

o Juridisch. 

 
Vaardigheden / houding:  
o Onafhankelijkheid en gevoel voor vragen rond integriteit;  

o Analytisch denken;  

o Strategisch inzicht;  

o Constructief kritische houding;  

o Besluitvaardigheid;  

o Netwerken;  

o Integriteit;  

o In staat tot kritische zelfreflectie, collectief en individueel;  

o Externe gerichtheid en communicatief ingesteld;  

o Goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten;  

o Snel overzicht en inzicht kunnen verwerven;  

o ‘Handen op de rug’, maar ook doortastend beslissen waar nodig;  

o Omgaan met tegengestelde belangen en mogelijke conflicten.  
 
Naast het profiel voor de leden van de Raad van Toezicht, beschikt de voorzitter over 
de volgende aanvullende competenties:  
(aanvullende) profielschets van de voorzitter)  
o Is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Toezicht en zijn 
commissies;  
o Heeft de leiding van de vergadering van de Raad van Toezicht; 

o Heeft het initiatief bij het organiseren van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht; 
o Is primus inter pares; treedt op als woordvoerder van de Raad van Toezicht en is het 
voornaamste aanspreekpunt voor de voorzitter van het College van Bestuur en het College 
van Bestuur als geheel;  

o Is verantwoordelijk voor en bewaken van besluitvormingsprocessen;  
o Streeft naar evenwicht en doet ieders persoon en inbreng recht;  
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o Draagt zorg voor het introductie- en opleidings- of trainingsprogramma van de leden; 

o Initieert de evaluatie van het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht en van 
de leden van het College van Bestuur;  

o Heeft het vermogen de situatie in de school te overzien;  
o Neemt initiatief bij tegengestelde belangen en mogelijke conflicten;  

o Neemt indien nodig eindverantwoordelijkheid;  
o Heeft natuurlijk gezag;  
o Volgt actief de landelijke discussies rond de inrichting en positionering van het werk van de 
raden van toezicht in het publieke domein. 

 


