
  

  
  

Profielschets   leden   van   de   raad   van   toezicht   
  

De   raad   van   toezicht   (RvT)   van   LOGOS   heeft   profielen   opgesteld   voor   de   leden   van   de   RvT   en   
evalueert   deze   periodiek   en   stelt   ze   zonodig   bij.   RvT   en   College   van   Bestuur   (CvB)   werken   volgens   
de   code   “Goed   Bestuur”.   De   leden   moeten   door   de   samenstelling   van   de   raad   samen   de   doelen   van   
de   stichting   en   de   resultaten   en   prestaties   van   het   onderwijs   en   de   onderwijsorganisatie   kunnen   
beoordelen.   

Volgens   de   statuten   bestaat   de   RvT   uit   minimaal   drie   en   uit   maximaal   negen   leden.   De   raad   van   
toezicht   van   LOGOS   bestaat   momenteel   uit   zes   personen   die   op   een   betrokken,   respectvolle   en   
ontspannen   manier   met   elkaar   en   met   het   bestuur   samenwerken.   De   kracht   van   de   raad   zit   in   de   
openheid   en   het   bieden   van   een   veilige   omgeving.     

De   raad   van   toezicht   houdt   toezicht   op   het   bestuur,   adviseert   het   bestuur   en   is   werkgever   van   de   
bestuurder.   Uitgangspunt   voor   het   handelen   van   de   raad   van   toezicht   is   dat   dit   een   toegevoegde   
waarde   heeft   voor   het   onderwijs   dat   door   stichting   LOGOS   wordt   verzorgd.     

De   raad   van   toezicht   streeft   bij   haar   samenstelling   naar   balans   en   diversiteit   qua   m/v,   leeftijd,   
culturele   achtergrond,   werkervaring   (bedrijfsleven/non-profitsector)   en   competenties.   Eén   van   de   
leden   wordt   benoemd   op   voordracht   van   de   GMR.     

Elk   lid   brengt   een   specifieke   deskundigheid   in.   Voor   de   invulling   van   de   posities   van   voorzitter   en   
leden   van   de   RvT   wordt   een   profielschets   gebruikt   die   we   naast   de   verschillende   expertises   leggen.   

Profiel   van   een   lid   van   de   RvT:   

Een   toezichthouder   bij   LOGOS   heeft   een   open   blik   op   onderwijsontwikkeling,   brede   
maatschappelijke   interesse   en   een   interessant   netwerk.   Hij    is   in   staat   als   stevige   mee-   en   

1

tegendenker   op   te   treden   voor   de   bestuurder.   Hij   is   een   professional   die   zich   laat   aanspreken   door   
begrippen   als:   innovatie,   strategie,   menselijke   maat,   aandacht,   vakmanschap,   beroepstrots,   beleid   
en   bestuur   en   weet   hierbij   voortdurend   het   kind   en   het   onderwijs   als   centraal   aandachtspunt   te   
houden.   Hij   heeft   hart   voor   het   onderwijs   en   voelt   zich   thuis   bij   de   identiteit   van   LOGOS:   hij   
onderschrijft   het   doel   en   de   grondslag   van   de   Stichting   zoals   verwoord   in   de   Statuten.   We   staan   bij   
LOGOS   open   voor   andere   en   vernieuwende   perspectieven.   Dit   betekent   dat   ervaring   als   
toezichthouder   niet   noodzakelijk   is.     

Gezien   de   huidige   samenstelling   van   de   raad   van   toezicht   gaat   de   voorkeur   bij   gelijke   geschiktheid  
uit   naar   een   vrouwelijke   kandidaat   en   naar   iemand   die   in   de   regio   woont   en/of   werkt.     

Profiel   toezichthouder   onderwijs   en   kwaliteit   

Dit   lid   beschikt   naast   bovenstaand   profiel   over   specifieke   kennis   van   Onderwijskunde   &   
Kwaliteitszorg   en   heeft   oog   voor   actuele   ontwikkelingen   en   mogelijkheden   voor   innovatie.   Hij   kent   
de   doelgroep   van   het   primair   onderwijs   en   brengt   een   verfrissende   blik.   Hij   heeft   daarnaast   een   
visie   op   onderwijskwaliteit   en   -opbrengsten.   

1  De   toezichthouder   kan   zowel   man   als   vrouw   zijn.   Gemakshalve   spreken   we   hier   over   ‘hij’.   
  


