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Organisatie en context 
 
ROC Mondriaan is het toonaangevende regionale opleidingencentrum (ROC) in Haaglanden 
met vestigingen in Den Haag, Delft, Leiden en Naaldwijk. Mondriaan levert een actieve 
bijdrage aan de economische en sociale ontwikkeling in de regio en bevordert de 
maatschappelijke deelname van de studenten en cursisten. Mondriaan biedt een breed, 
samenhangend onderwijsaanbod van middelbare beroepsopleidingen, 
volwassenenonderwijs en bedrijfsopleidingen. Mondriaan heeft ruim 25.000 mbo-studenten 
en cursisten. Er werken ruim 2.100 medewerkers. 
 
De studenten en cursisten van ROC Mondriaan willen uitstekend onderwijs. Ook het 
bedrijfsleven en de overheid stellen hoge eisen aan het werk in de scholen. De vakkundige, 
innovatieve en betrokken medewerkers van ROC Mondriaan trachten deze wensen te 
realiseren. Zij doen dit in kleinschalige, herkenbare scholen en ondersteunende diensten. 
 
Wet- en regelgeving en de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ vormen het kader voor 
bestuur, verantwoording en toezicht. Effectief samenspel tussen het College van Bestuur en 
de Raad van Toezicht is daarbij essentieel. In de Raad hebben alle leden zitting op 
persoonlijke titel; zij oefenen hun functie uit zonder last en ruggespraak. 
 
Als gevolg van het verstrijken van de reglementaire zittingstermijn ontstaan er drie vacatures 
in de Raad van Toezicht. De Raad is op zoek naar een voorzitter en twee leden. De 
aandachtsgebieden zijn financiën, juridische zaken, ICT en informatiemanagement en -
beveiliging. De benoeming van de nieuwe leden gaat in op 1 maart 2019. 
 
 

De functie 
 
Leden van de Raad van Toezicht vervullen de statutaire taken, in casu het werkgeverschap 
van het College van Bestuur, het toezicht op en de advisering op strategisch niveau van het 
College van Bestuur. 
 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op afstand. Dit vergt van de Raad nadrukkelijk het 
vermogen op strategisch niveau te functioneren door zich op hoofdlijnen een oordeel te 
vormen over een aantal strategische issues en hierover van gedachten te wisselen met de 
bestuurder. Hierbij moet de juiste balans worden gevonden tussen betrokkenheid en 
distantie.  
 
De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in 
staat en bereid moeten zijn een collectieve bijdrage te leveren. De cyclus van good 
governance – functioneren Raad van Toezicht, samenspel met de bestuurder, interne 
informatievoorziening, interne en maatschappelijke verantwoording, conform de 
governancecode – vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.  
 
De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden inclusief de voorzitter en komt zes keer per 
jaar bijeen. Er zijn vier commissies ingesteld (audit, onderwijs, remuneratie en governance & 
organisatieontwikkeling) die voor de verschillende onderwerpen de vergaderingen 
voorbereiden. De participatie in de commissies is verdeeld onder de leden van de Raad.  
De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier 
jaar. Leden zijn herbenoembaar voor een tweede periode van vier jaar. Een van de leden is 
benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad van ROC Mondriaan. 
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Vereisten in de functie  
 
Algemene profieleisen voor elk lid van de Raad van Toezicht omvatten de volgende 
ervaringen, kwaliteiten en competenties: 

 academisch werk- en denkniveau; 

 relevante bestuurlijke ervaring, dan wel toezichthoudende ervaring; 

 kennis van en ervaring met het onderwijs, bij voorkeur met het mbo; 

 strategische oriëntatie en organisatiekundige visie; 

 beschikken over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 

 integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 

 gericht op samenwerking met de andere RvT-leden 

 beschikbaarheid om zich in te zetten voor een adequatie invulling van de functie. 
 
Specifiek voor het profiel van de voorzitter is aanvullend op de algemene profieleisen: 

 natuurlijk gezag om de samenwerking binnen de Raad van Toezicht en met het College 
van Bestuur optimaal te laten plaatsvinden; 

 besluitvaardig en respectvol kunnen omgaan met diversiteit van opvattingen en 
belangen; 

 
Aanvullend op de algemene profieleisen wordt voor de vacante posities nadrukkelijk 
gezocht naar kandidaten die één of meer van de volgende kennisvelden inbrengen: 

 financiën 

 juridische zaken 

 ICT en informatiemanagement en -beveiliging. 
 

Honorering 
 
De bezoldiging van de toezichthouders past binnen de WNT-norm. De vergoedingen worden 
in de jaarrekening vastgelegd en toegelicht.  

Procedure 
 
PublicSpirit verricht de voorselectie en draagt in week 46 een aantal potentieel geschikte 
kandidaten voor aan de ingestelde selectiecommissie.  
Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor het voeren van een gesprek met 
de selectiecommissie in week 46 en/of week 47.  
 

Meer informatie 

Voor inhoudelijke vragen over de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw drs. 
Marylin Demers, senior consultant. Hebt u vragen over de procedure, dan kunt u terecht bij 
haar assistente Tineke Frederiks, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 4459132.  

Solliciteren 
 
Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en uitgebreid curriculum vitae, kunt u uiterlijk zondag 
21 oktober a.s. indienen via onze website www.publicspirit.nl, ter attentie van mevrouw drs. 
Marylin Demers, senior consultant, onder vermelding van referentienummer 6590 voor de 

http://www.publicspirit.nl/
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positie van voorzitter en referentienummer 6624 voor de positie van lid. Graag vermelden bij 
uw sollicitatie welk van de drie aandachtsgebieden tot uw aandachtsgebied behoort. 
 
Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een 
motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u 
een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.  
 


