
 
 

Het Coenecoop College is een samenwerkingsschool,  ontstaan uit een aantal scholen met verschillende 

levensbeschouwelijke richtingen. De school staat open voor en geeft ruimte aan alle levensbeschouwelijke 

opvattingen. Respect is een van de kernwaarden van de school. Kwaliteit is een andere kernwaarde.  

De school stelt zich ten doel een leeromgeving te bieden waarin leerlingen en personeel gestimuleerd worden 

hun unieke talenten te ontplooien en in te zetten, zowel voor zichzelf als voor de gehele scholengemeenschap. 

Kernbegrippen daarbij zijn: initiatief, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en wederzijds respect. 

Het Coenecoop College zal per 1 januari 2013 bestuurlijk verzelfstandigen. Met het oog hierop zoeken wij:  

 

5 LEDEN VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT 

PROFIEL LEDEN RAAD VAN TOEZICHT 

De raad van toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coenecoop College   

houdt, met het oog op de taken van de Stichting voor Openbaar Onderwijs, toezicht op de uitvoering van 

werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het college van bestuur en staat het bestuur met 

raad ter zijde. De raad van toezicht bestaat uit 5 leden. 

 

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht komen tot uiting in de volgende rollen: 

 

• Het toezicht op de organisatie, c.q. op het college van bestuur; 

• Het werkgeverschap ten aanzien van het college van bestuur; 

• De maatschappelijke verantwoording. 

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT 

De leden van de raad van toezicht dragen bij aan de expertise binnen de raad van toezicht. In ieder geval bevat 

de raad van toezicht: 

 

• Eén lid met een onderwijskundige achtergrond; 

• Eén lid met een financiële achtergrond; 

• Eén lid met een juridische achtergrond; 

• Eén lid met een HRM-achtergrond; 

• Eén lid met een bestuurlijke achtergrond. 

ALGEMEEN PROFIEL 

• Academisch denk- en werkniveau; 

• Bekend zijn met het raad-van-toezichtmodel; 

• Vermogen op strategisch niveau te opereren en informatie als zodanig te taxeren; 

• Vanuit helikopterview analyseren van ontwikkelingen; 

• Breed maatschappelijk netwerk dat bij functie kan worden benut; 



 
• Kennis van en ervaring met maatschappelijke/bestuurlijke procedures en processen alsmede van de 

maatschappelijke verantwoordingssystematiek en geldstromen; 

• Vermogen om te functioneren in een collegiaal team; 

• Adviseren van het college van bestuur en daarmee klankbordrol vervullen; 

• Bij voorkeur woonachtig in het werkgebied van de stichting, zijnde de gemeenten Waddinxveen en 

Boskoop; 

• Vermogen tot het doorgronden/analyseren van beleidsdocumenten. 

ERVARING RAAD VAN TOEZICHT 

• Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving; 

• (Werk)ervaring in het voortgezet onderwijs; 

• Zo mogelijk ervaring als toezichthouder. 

COMPETENTIES RAAD VAN TOEZICHT 

Functie-eisen toezicht    

• Inzicht in de financiën/beleidscyclus binnen het onderwijs; 

• Inzicht in de wet- en regelgeving in het onderwijs; 

• Inzicht in de maatschappelijk/bestuurlijke/overheidsprocessen, procedures en 

verantwoordingssystematiek; 

• Inzicht in de onderwijssector (VO); 

• Inzicht in bestuur en management; 

• Adviseren van het college van bestuur met betrekking tot bovenstaande beleidsterreinen. 

Functie-eisen werkgeverschap  

• Kennis van en ervaring met werving- en selectieprocessen; 

• Kennis van en ervaring met beoordelings-/functioneringsprocedures; 

• Inzicht in omvang en takenpakket van management; 

• Controle kunnen uitoefenen op en via interne regelgeving; 

• Juridische kennis. 

Functie-eisen verantwoording 

• Ervaring met of kennis van evaluatietechnieken; 

• In staat zijn tot zelfreflectie; 

• Evaluaties kunnen hanteren; 

• In staat zijn tot kernachtig verantwoorden. 



 
 

Functie-eisen voorzitter raad van toezicht 

De voorzitter controleert het toezichthoudend en verantwoordingsproces. De voorzitter: 

• Is verantwoordelijk voor het creëren van de benodigde voorwaarden voor het adequaat kunnen 

functioneren van de raad van toezicht en is daarvoor het eerste aanspreekpunt; 

• Treedt namens de raad van toezicht naar buiten, streeft naar optimale participatie van de overige 

leden van de raad van toezicht en coördineert alle activiteiten van de raad van toezicht; 

• Zit de vergaderingen van de raad van toezicht voor en vormt de verbinding tijdens perioden tussen 

vergaderingen; 

• Is het eerste aanspreekpunt van het college van bestuur; 

• Is initiator van, voor en namens de raad van toezicht en in tijden van crisis mogelijk extern boegbeeld 

en woordvoerder. 

WAT WIJ BIEDEN 

Wij bieden u de mogelijkheid om uw deskundige bijdrage en talenten te verbinden aan onze organisatie die 

talentontwikkeling van leerlingen en medewerkers hoog in het vaandel heeft staan. 

DE PROCEDURE 

U kunt uw sollicitatie voor 1 oktober sturen aan e.de.jager@coenecoopcollege.nl t.a.v. de heer C. Jansen, 

voorzitter benoemingsadviescommissie.  

MEER INFORMATIE? 

Meer informatie over het Coenecoop College vindt u op onze website www.coenecoopcollege.nl. Na de eerste 

ronde van de selectieprocedure zal er aan de betrokken kandidaten een informatiepakket worden gestuurd. 

 


