Concernstaf

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT
Profiel
 Beschikkend over langdurige bestuurservaring bij grote professionele organisaties, kennis van
financiën en van de inhoud van de focus van de hogeschool.
 Regionale/landelijke bekendheid.
 Beschikkend over een relevant relatienetwerk.
 Juridisch goed onderlegd zijn en bij voorkeur ruime ervaring hebben in het openbaar bestuur.
 Geen “conflicting interests” hebbend, in de zin van de branchecode.
 Beschikkend over een geheel onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van het College
van Bestuur.
 Beschikkend over kennis en affiniteit met het specifieke karakter van de hogeschool.
 Handelend conform de branchecode naar letter en geest.
 Voldoende tijd beschikbaar hebben om vergaderingen van de Raad van Toezicht grondig voor te
bereiden en bij te wonen.
Samenstelling Raad van Toezicht
Door middel van spreiding van de leden zou zo veel mogelijk een mix van deskundigheden en
maatschappelijke sectoren moeten worden bewerkstelligd:
 onderwijs
 financiën
 gezondheidszorg
 kunsten
 bedrijfsleven
 openbaar bestuur
 haven/industrie.
Minimaal één lid van de Raad van Toezicht is een zogenoemde financiële expert, hetgeen inhoudt dat
deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar
omvang gelijkwaardige rechtspersonen. (Onverminderd de kennis en het beoordelingsvermogen
waarover de andere leden dienen te beschikken.)
Er wordt gestreefd naar een redelijke mix van actieven en niet-actieven (dat wil zeggen werkzaam in
een maatschappelijke functie, respectievelijk een maatschappelijke functie beëindigd hebbend). Ook
wordt er gestreefd naar een redelijke mix van mannen en vrouwen (dat wil zeggen naar tenminste één
van beiderlei kunnen).
De volgende functies zijn onverenigbaar met de gewenste onafhankelijkheid:
 leden van de Raad van Toezicht die in dienst zijn bij andere hogescholen;
 leden van de Raad van Toezicht die een dienstbetrekking hebben bij één van de externe
toezichthouders (zoals de accountant) van Hogeschool Rotterdam.
 leden van de Raad van Toezicht die leidinggevende zijn bij de belangrijkste formele partners van
de hogeschool.
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