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Conform artikel 6 lid 4 van de statuten wordt er een voordrachtsadviescommissie samengesteld  welke 
handelt aan de hand van een profiel voor een te benoemen lid van de Raad van Toezicht.  
 
De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Elk lid 
van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Om 
aan deze vereiste te voldoen moet de Raad van Toezicht als geheel de volgende hoofdtaken naar behoren 
kunnen vervullen:  
• Het samenstellen van het College van Bestuur en het beoordelen van de wijze waarop het College van 

Bestuur functioneert, alsmede het vaststellen van de remuneratie;  
• Het beoordelen van de strategische visie van de hogeschool iPabo en van het algemeen beleid;  
• Het beoordelen van en het toezicht houden op de continuïteit van de stichting;  
• Het beoordelen van de financiële positie van de stichting en de risico’s;  
• Het beoordelen van de integrale bedrijfsvoering van de hogeschool iPabo.  
De hierboven omschreven hoofdtaken staan niet in volgorde van belangrijkheid maar geven een beeld met 
betrekking tot de competenties die in de Raad van Toezicht aanwezig moeten zijn om de toezichthoudende  
taak naar behoren te kunnen vervullen. Van iedere toezichthouder wordt een aanmerkelijke bijdrage  
verwacht ten aanzien van de vervulling van de genoemde taken.   
 
Gegeven de taakstelling van de Raad van Toezicht en mede op basis van de uitgangspunten genoemd in de 
Branchecode Governance zijn de leden toegerust om toezicht te houden op bestuur en algemene gang van 
zaken binnen de hogeschool iPabo. Zij zijn in staat zich te richten op het algemeen belang van de stichting 
en afwegingen te maken met betrekking tot in aanmerking komende belangen van bij de hogeschool iPabo 
betrokkenen. De leden van de Raad van Toezicht moeten derhalve ten opzichte van elkaar, ten opzichte 
van het College van Bestuur en ten opzichte van welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen 
opereren.   
 
Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de 
vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad van Toezicht.  
 
Vanuit de hoofdtaken zijn voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht de volgende specifieke 
professionaliteit t.a.v. een of meerdere van de volgende domeinen - op strategisch bestuurlijk niveau - 
noodzakelijk aanwezig:      

 Primair onderwijs  

 Opleidingsonderwijs  

 Personeel en organisatie  

 Bestuurlijk juridisch  

 Gemeentelijke, provinciale en/of landelijke politiek  

 Financieel / bedrijfseconomie  
 
 
 

Profielschets Raad van Toezicht 
 

De profielschets heeft tot doel een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht en is geïncorporeerd  
in de statuten en het bestuursreglement. Als algemeen kader geldt de aan de Branchecode Governance 

Hogescholen ten grondslag liggende uitgangspunten voor goede verantwoording en transparantie.  
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Algemene profielkenmerken  
De belangrijkste algemene profielkenmerken van de leden van de Raad van Toezicht van de hogeschool 
iPabo:   

 Binding met een PC of RK denominatie.  

 Professionaliteit t.a.v. een of meerdere van de hiervoor genoemde domeinen.   

 Netwerker.  

 Maatschappelijke betrokkenheid.  

 Onbesproken gedrag.  
 
Daarnaast geldt voor de voorzitter:   
• In staat zijn om conform alle relevante aspecten sturing te geven (mede gebruikmakend van de 
governancecode)  aan het integrale proces van toezicht waarbij verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van 
eigen functioneren van de Raad specifiek en bewust aanwezig is.  
 
Voor ieder specifiek domein binnen de raad geldt:  
• In staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming over het bestuurlijk strategisch handelen met betrekking 
tot het behalen van de algehele doelstelling van de stichting. 


