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1. De Rooi Pannen 

De organisatie en het werkveld 

De Rooi Pannen is een organisatie met mbo- en vmbo-opleidingen op het gebied van handel & 

ondernemen, horeca, toerisme & recreatie, vormgeving en marketing & evenementen. De 

school heeft vestigingen in Tilburg, Eindhoven en Breda. In totaal heeft de school circa 8.000 

leerlingen/studenten. 

 

De Rooi Pannen is op het gebied van beroepsonderwijs en vakmanschap een merk in het 

werkveld en in Zuid-Nederland. De Rooi Pannen biedt een echte praktijkomgeving waar jonge 

mensen opgeleid worden tot bekwame beroepsbeoefenaren. Leerlingen/studenten en 

toekomstige werkgevers waarderen De Rooi Pannen op haar kwalitatief goede onderwijs en de 

liefde voor het vakmanschap dat wordt bijgebracht. 

  

Het onderwijs van De Rooi Pannen is daarvoor gebaseerd op drie pijlers: 

• kleinschalige opzet: iedere afdeling heeft een eigen gebouw met eigen personeel, waardoor 

leerlingen/studenten zich snel thuis voelen. Respect en aandacht voor elkaar is daarbij erg 

belangrijk; 

• praktijkgericht onderwijs: alle kennis die leerlingen/studenten opdoen, kunnen ze direct 

toepassen in de échte hotels, winkels, restaurants, evenementenbureaus enz. Zo echt kan 

leren zijn! Daarnaast lopen ze stages bij aansprekende bedrijven in binnen- en buitenland; 

• ondernemende leerlingen: een juiste beroepshouding en op een goede manier met mensen 

omgaan is onmisbaar voor een succesvolle carrière. Voor de beroepen waarvoor De Rooi 

Pannen opleidt, is vaak behoefte aan mensen met lef, die initiatief durven nemen en creatief 

en vernieuwend denken. De leerlingen/studenten van de Rooi Pannen leren zich te 

ontwikkelen op deze vlakken en het beste uit zichzelf te halen. 

 

Meer informatie treft u aan op de website van De Rooi Pannen: www.derooipannen.nl. 

 

Organisatiestructuur 

De Rooi Pannen is een zelfstandige stichting en kent een platte organisatiestructuur met een 

Raad van Toezicht, een driehoofdig College van Bestuur, twee vmbo- en acht mbo-

onderwijsafdelingen en zeven centrale diensten. Het College van Bestuur bestaat uit: Kees van 

Strien (voorzitter), Jan van Alphen en Tanja Peters. 

 

De Rooi Pannen heeft een decentraal besturingsmodel waarbij de verantwoordelijkheden, ook in 

financiële zin, laag in de organisatie liggen. Beleid wordt door het College van Bestuur gemaakt 

en uitgevoerd in nauwe samenwerking met de directeuren van de verschillende afdelingen en de 

hoofden van de centrale diensten. 

 

Bestuurlijke opdracht 

De Raad van Toezicht heeft in nauwe samenwerking met het College van Bestuur de 

belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren vastgesteld, zoals verwoord in het 

meerjarenbeleidsplan. De belangrijkste prioriteiten zijn: 

• verder optimaliseren van het interne samenspel tussen het College van Bestuur, de scholen 

en afdelingen binnen De Rooi Pannen; 

• uitbouwen en versterken van de band met externe stakeholders; 

• optimaliseren van de interne processen met een accent op automatisering en digitalisering; 

• bevorderen van de innovatiekracht van de onderwijsteams.  

 

In het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 treft u achtergrondinformatie aan alsmede concrete 

acties, klik hier voor de link. 

 

http://www.derooipannen.nl/
https://www.derooipannen.nl/media/4122/meerjarenbeleidsplan-de-rooi-pannen-2021-2024.pdf
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2. Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van De Rooi Pannen heeft als taak het uitoefenen van toezicht, waarbij de 

raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting 

komt. Onderwerpen van toezicht zijn: 

• ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie; 

• de resultaten (onderwijsopbrengsten) die de organisatie realiseert; 

• het functioneren en handelen van het College van Bestuur; 

• de effecten van belangrijke externe ontwikkelingen voor het onderwijs; 

• het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie; 

• het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur en het optreden als 

klankbord; 

• het optreden als werkgever voor het College van Bestuur (benoeming, schorsing en ontslag, 

rechtspositie, bezoldiging). 

 

De Raad van Toezicht volgt bij de uitvoering van zijn taken de Governance Code mbo. 

 

Ieder lid van de Raad van Toezicht is integraal verantwoordelijk voor het toezicht op de 

besturing. De toezichthouders die wij zoeken zijn strategische gesprekspartners die het College 

van Bestuur scherp houden vanuit een positief-kritische grondhouding, waarbij het van belang is 

dat De Rooi Pannen haar kracht behoudt en tegelijkertijd meebeweegt met de externe omgeving 

in samenspraak met de branches waar De Rooi Pannen voor opleidt. 

 

De volgende kernwaarden staan voor de Raad van Toezicht centraal: openheid van zaken, 

transparantie, respect voor ieders eigen (bestuurlijke) positie, integriteit, veiligheid, 

betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid en professionaliteit.  

De raad handelt als collectief en functioneert hierbij als team. 

 

De raad voert een open dialoog met het College van Bestuur over de effecten van de door het 

College van Bestuur in te zetten koers. 

 

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Een lid van de Raad van Toezicht heeft 

zitting op voordracht van de ondernemingsraad.  

 

De Raad van Toezicht heeft drie vaste commissies, te weten de onderwijscommissie, de 

auditcommissie en de remuneratiecommissie.  

• de onderwijscommissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht, 

waaronder in ieder geval het lid van de Raad van Toezicht met specialisme onderwijs; 

• de auditcommissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht, waaronder 

in ieder geval het lid van de Raad van Toezicht met affiniteit financiën; 

• de remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht, 

waaronder in ieder geval de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. 

 

Algemene profieleisen lid Raad van Toezicht 

• onderschrijft de beleidsuitgangspunten van De Rooi Pannen en draagt deze naar vermogen 

uit. Onderschrijft het doel van de stichting zoals vastgelegd in de statuten en het 

toezichtkader, verder geconcretiseerd in het DNA-boekje, het meerjarenbeleidsplan en 

draagt dit uit richting de buitenwereld;  

• heeft voldoende ervaring met het functioneren in bestuurlijk overleg en het juiste gevoel 

voor verhoudingen om op een juiste manier ook als klankbord voor het College van Bestuur 

te kunnen dienen; 

• heeft ervaring als bestuurder of toezichthouder en heeft kennis van de verschillende Raad 

van Toezicht-rollen, zoals o.a. verwoord in het toezichtkader; 

• heeft een eigen trackrecord, waaruit voldoende competentie blijkt om over de bestuurlijke 

rol heen te kunnen kijken;  

• is bekend met voor De Rooi Pannen relevante netwerken. Dit altijd in directe relatie tot de 

gevraagde inhoudelijke expertise; 
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• is in staat externe ontwikkelingen te herkennen als betekenisvol voor De Rooi Pannen en 

hier op een goede wijze aandacht voor te vragen. Vanuit de rol in de Raad van Toezicht in 

staat om ontwikkelingen te herkennen en hier aandacht voor te vragen; 

• is beschikbaar voor de maximale periode van twee keer vier kalenderjaren om het 

lidmaatschap op zich te nemen/is in principe beschikbaar voor twee benoemingstermijnen;  

• heeft voldoende tijd beschikbaar voor De Rooi Pannen;  

• kan onafhankelijk van externe en eigen belangen, zonder last of ruggenspraak, kritisch 

functioneren en is daarbij geen representant van externe of interne belanghebbenden; 

• is onafhankelijk en positief kritisch; 

• een ondernemende en initiatiefrijke rol wordt op prijs gesteld, zonder daarbij het zicht te 

verliezen op het toezichtkader van De Rooi Pannen; 

• beschikt over strategisch/analytisch denkvermogen op academisch niveau; 

• heeft op generlei wijze een belang dat strijdig is met of mogelijk zou kunnen zijn met het 

belang van de stichting. 

 

Samenstelling Raad van Toezicht 

Bij de samenstelling van de raad wordt gezocht naar aanvullende expertise(gebieden), ervaring 

en verschillende achtergronden, te weten: 

• sectorkennis van de branches waarvoor opgeleid wordt: horeca, toerisme, recreatie, leisure, 

marketing, evenementen, handel, ondernemerschap en vormgeving; 

• expertise over onderwijs en kwaliteitszorg; 

• expertise over organisatieontwikkeling en HRM; 

• expertise over digitale ontwikkelingen; 

• expertise over financiën en bedrijfsvoering. 

 

Uiteraard wordt gestreefd naar een diverse samenstelling van de Raad van Toezicht, waarbij alle 

expertises, toezichthoudende/bestuurlijke ervaring en benodigde competenties en mix van 

leeftijden en achtergronden vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is regionale binding een relevant 

punt. 

3. Vacatures Raad van Toezicht 

Door het terugtreden, dit voorjaar, van twee leden van de Raad van Toezicht, bestaat de Raad 

van Toezicht momenteel uit drie leden. Naar aanleiding van het op afzienbare termijn verlopen 

van de zittingstermijn van de huidige leden Raad van Toezicht is het noodzakelijk dat er vijf 

nieuwe leden komen. Dit proces zal in het voorjaar van 2023 zal worden afgerond.  

 

Het proces wordt gefaseerd ingevuld, te starten met drie vacatures in het najaar van 2022 en 

twee vacatures in het voorjaar van 2023. Om dit proces draagvlak te geven en zorgvuldig te 

begeleiden is een brede selectiecommissie samengesteld, bestaande uit de voorzitter van de 

ondernemingsraad, een lid College van Bestuur en de huidige vicevoorzitter Raad van Toezicht. 

 

In eerste instantie wordt gezocht naar: 

• een voorzitter Raad van Toezicht; 

• een voorzitter auditcommissie; 

• een lid op voordracht van de OR. 

 

Aanvulling profielschets voorzitter Raad van Toezicht 

• is een verbindend leider, die voldoende draagvlak kan creëren, vervult met natuurlijk gezag 

de voorzittersfunctie in de raad en hakt knopen door indien gewenst; 

• brengt met grote overtuiging de taak en de missie van De Rooi Pannen over richting de 

buitenwereld en kan daadkrachtig opereren in het krachtenveld dat De Rooi Pannen 

omringt; 

• steekt, namens de Raad van Toezicht, voldoende energie in de afstemming met het College 

van Bestuur en de afzonderlijke leden van het College van Bestuur; 

• heeft voldoende tijd beschikbaar om naast de reguliere vergaderingen tijd en energie in De 

Rooi Pannen te steken. 
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Aanvulling profielschets voorzitter auditcommissie 

• kennis en ervaring op het gebied van financiële en bedrijfseconomische processen in de 

publieke sector; 

• sterk in het interpreteren en het analyseren van de cijfers, de achtergrond ervan en de 

risico’s kunnen onderkennen; 

• goede gesprekspartner van de externe accountant vanuit de Raad van Toezicht; 

• kennis van digitalisering en inzicht in de wijze waarop digitalisering het werkveld/de 

werkprocessen verandert, is een pre; 

• communicatieve en met gezag handelende persoonlijkheid die de verbinding zoekt, de rol 

als toezichthouder goed kent en de nuance ziet. 

 

Aanvulling profielschets onderwijskundig profiel 

• kennis van of affiniteit met het onderwijs, in het bijzonder mbo-/vakonderwijs; 

• bestuurlijke of directionele ervaring vanuit het onderwijs is een pre; 

• visie op het onderwijs in de toekomst, ervaring in het vmbo/mbo; 

• kennis van kwaliteitszorg in het onderwijs; 

• kennis van werkgeverschap in het (vmbo-/mbo-)onderwijs. 

 

Overige zaken 

Het tijdsbeslag van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van De Rooi Pannen bedraagt op 

reguliere basis tenminste twaalf dagen per jaar. Voor de voorzitter komt hier 50-75% extra aan 

tijdsbeslag bij.  

 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een marktconforme vergoeding volgens de 

richtlijnen van de sector, de Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen (VTOI) en de Wet 

normering topinkomens (WNT, voor toezichthouders).  

4. Procedure  

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is door de Raad van Toezicht en de OR in 

handen gelegd van Lidewij Geertsema, partner Wesselo en Olaf Smits van Waesberghe, 

directeur NR Governance.  

 

Zij voeren gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden 

de curricula vitae van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis 

hiervan worden kandidaten geselecteerd, die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken  

 

Planning  

Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zondag 18 september.  

 

Voordracht van kandidaten  : vrijdag 23 september 2022 

Eerste ronde selectiegesprekken : .. oktober 2022 

Tweede ronde selectiegesprekken : .. oktober 2022 

 

Een assessment en integriteitsscreening kunnen deel uitmaken van de procedure. 

  

Solliciteren 

Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze 

website www.wesselopublicvalue.nl of www.nrgovernance.nl.  

 

Contactgegevens 

Wesselo        NR Governance 

Lidewij Geertsma, partner     Olaf Smits van Waesberghe, directeur 

Ilse Krauwel, projectassistent    Inger Wouters, personal assistant 

T 030 275 84 47      T 070 324 30 91 

E i.krauwel@wesselopublicvalue.nl    E directie@nrgovernance.nl  

 

 

 

http://www.wesselopublicvalue.nl/
http://www.nrgovernance.nl/
mailto:i.krauwel@wesselopublicvalue.nl
mailto:directie@nrgovernance.nl

