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Profielschets 

Drie leden Raad van Toezicht 

De Haagse Scholen 
 

 

1. Missie 

De Haagse Scholen is de stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. De 

missie van De Haagse Scholen is  

 

De Haagse Scholen werkt aan het waarmaken van deze missie en doet daarbij de volgende zes 

beloftes aan leerlingen en ouders: 

− Wij kennen ieder kind. 

− Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid. 

− Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leven. 

− Wij leren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. 

− Wij verbeteren de dialoog met ouders over de ontwikkeling van leerlingen. 

− Wij onderzoeken en ontwikkelen onze kennis, houding en vaardigheden.  

 

Naast de gezamenlijke missie en beloftes hebben alle scholen een eigen identiteit. Zo kunnen ze 

ook een breed scala van onderwijsconcepten aanbieden. Op deze wijze is er altijd een school 

beschikbaar die aansluit bij de individuele leerbehoefte van de leerlingen. 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.dehaagsescholen.nl. 

 

 

2. Organisatie 

De Haagse Scholen heeft 52 scholen in onze hofstad. Daarvan zijn er 44 reguliere basisscholen, 

5 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs, 

verspreid door heel Den Haag. 

 

Besturing  

g

gescheiden bij De Haagse Scholen. Zij werken volgens het Raad van Toezicht/College van 

Bestuur model. Het College van Bestuur bestaat uit twee leden en de Raad van Toezicht bestaat 

uit zes leden. Twee vacatures binnen de Raad van Toezicht ontstaan door vertrek van twee leden 

in verband met het aflopen van hun termijn conform het rooster van aftreden en één vacature 

ontstaat door het besluit van de Haagse gemeenteraad om het aantal leden van de Raad van 

Toezicht uit te breiden naar zes leden vanwege de grote opgaven van de Haagse Scholen. 

 

Management 

Er zijn drie bovenschoolse directeuren actief bij De Haagse Scholen. De bovenschoolse 

directeuren zijn primair verantwoordelijk voor het toezicht op de scholen en hebben, in de 

vergaderingen van het College van Bestuur, een adviserende rol bij het bepalen van het beleid. 

Naast het College van Bestuur en de bovenschoolse directeuren heeft het bestuurskantoor van 

http://www.dehaagsescholen.nl/
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De Haagse Scholen twee hoofden. De hoofden sluiten ook aan bij de vergaderingen met het 

College van Bestuur. 

 

De (gemeenschappelijke) medezeggenschap  

Op scholen is medezeggenschap geregeld door een eigen medezeggenschapsraad (MR). 

Bovenschools verloopt dit via de gemeenschappelijke medezeggenschap (GMR). Taken en 

bevoegdheden zijn geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen en het eigen 

het B

uitvoering, de opbrengst en de verantwoording. 

 

De GMR heeft in totaal zestien zetels. Van deze zetels worden er acht vervuld door ouders en 

acht vervuld door medewerkers van De Haagse Scholen. Binnen de personeels en 

oudergeleding zijn twee zetels gereserveerd voor het speciaal onderwijs. De GMR vergadert 

maandelijks. Daarnaast is maandelijks overleg met het Bestuur van De Haagse Scholen. 

 

 

3. De Raad van Toezicht 

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit zes leden inclusief de voorzitter. De Raad van Toezicht 

heeft twee commissies, te weten de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De Raad van 

Toezicht kan besluiten om nog andere commissies in te stellen. 

 

De Raad van Toezicht heeft de volgende taken: 

− Het uitoefenen van toezicht waarbij de raad zijn toezicht zodanig inricht dat de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt. Onderwerpen van toezicht 

zijn: 

a. ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie; 

b. de resultaten (onderwijsopbrengsten) die de organisatie realiseert; 

c. het functioneren en handelen van het college van bestuur; 

d. de effecten van belangrijke externe ontwikkelingen voor het primair en speciaal  

onderwijs; 

e. het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie; 

f. het karakter en de identiteit van het openbaar onderwijs. 

− 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). 

 

 

4. Profiel Raad van Toezicht 

Algemene eisen aan de Raad van Toezicht als geheel: 

− Heterogene samenstelling; 

− Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders; 

− Affiniteit met de stad Den Haag en regio; 

− Leden zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken. 
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Profiel van een lid van de Raad van Toezicht: 

− Binding met de missie, ambitie en strategie van de organisatie, zoals geformuleerd in 

een strategisch meerjarenplan; 

− Onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak); 

− Brede maatschappelijke belangstelling; 

− Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen; 

− Aantoonbare kwaliteiten als intern toezichthouder in complexere organisaties; 

− Affiniteit met het openbaar onderwijs; 

− Beschikken over een breed  voor het onderwijs en de regio relevant  netwerk; 

− Bereid en in staat zijn vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op 

voor te bereiden; 

− Kennis van en ervaring met één of meer voor de onderwijsorganisatie relevante 

aandachtsgebieden c.q. perspectieven, zoals: 

a.  ondernemerschap; 

b.  openbaar (lokaal) bestuur; 

c.  sociaal perspectief (medewerkers, arbeidsmarkt, opleiding); 

d.  financiën; 

e.  organisatie- en managementontwikkeling. 

 

 

5. Vacatures Raad van Toezicht  

In verband met het aftreden van een aantal leden ontstaan er drie vacatures in de Raad van 

Toezicht van De Haagse Scholen, waarvan twee leden op voordracht van de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad. 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 

onderwijs van belang is. U bent een betrokken gesprekspartner, die zich op natuurlijke, 

onafhankelijke wijze kan verbinden met de organisatie en externe belanghebbenden. In uw 

optreden bent u een teamspeler, die de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking en 

samenhang, maar ook vernieuwend is en in staat om vanuit de toezichthoudende rol de 

doorontwikkeling van De Haagse Scholen verder vorm te geven.  

Bekendheid en verankering in de werkregio van de Haagse Scholen geldt als een pre. 

 

In de samenstelling van de raad wordt gezocht naar het complementeren van de verschillende 

deskundigheden. In dat kader worden er toezichthouders gezocht met onderstaande 

expertisegebieden:  

- expertise op het gebied van onderwijs (inhoudelijk); 

- expertise op het gebied van HRM; 

- expertise op het juridische/financiële vakgebied. 

 

Onderwijs (inhoudelijk) 

U versterkt de Raad van Toezicht van De Haagse Scholen met een onderwijskundige 

achtergrond. U heeft ruime kennis van het onderwijsveld, bij voorkeur van het primair onderwijs, 

opgebouwd in een bestuurlijke of eindverantwoordelijke functie. U bent vertrouwd met het 
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kwaliteits- en toetsingskader van de inspectie en het monitoren van onderwijskwaliteits-

processen en -procedures. 

U beschikt over ruime kennis van eigentijdse en pedagogisch-didactische vraagstukken en van 

werkprocessen in het onderwijs, gekoppeld aan een heldere visie op de vertaling van strategisch 

beleid in onderwijsleerprocessen, onderwijskwaliteit en positie en profiel van De Haagse Scholen 

binnen de regio.   

 

HRM 

U bent goed op de hoogte van moderne HR-

medewerkers en u heeft kennis van organisatievraagstukken in professionele organisaties. U 

heeft ervaring met veranderprocessen en organisatieontwikkeling en een moderne kijk op 

werkgeverschap.  

U bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied en bent in staat de juiste 

adviezen te geven op het gebied van strategische HR-

change management. U heeft brede kennis en ervaring met het toepassen van de HR Cyclus en 

heeft relevante arbeidsrechtelijke kennis. 

 

Juridisch/Financieel 

U beschikt over brede kennis op het gebied van financiën, risicomanagement en control en hebt 

bij voorkeur ook kennis van en ervaring met de bekostigingssystematiek van het primair 

onderwijs. Als lid van de auditcommissie, adviseert u over financiële ontwikkelingen, jaarverslag 

en jaarrekening, de meerjarenbegroting en het overleg met de accountant. U heeft bij voorkeur 

een bedrijfseconomische/financiële of juridische achtergrond en bent sterk in het interpreteren 

en het analyseren van de cijfers, de achtergrond erva

Daarnaast heeft u kennis van de brede bedrijfsvoering en financieringsstromen binnen het 

onderwijs. 

 

Tijdsbeslag 

Het verwachte tijdsbeslag van deze posities bedraagt circa drie dagdelen per maand. 

 

Honorering 

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

sector, de Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen (VTOI) en de Wet normering 

topinkomens (WNT, voor toezichthouders). 

 

 

6. De procedure 

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

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in handen gelegd van Olaf Smits van Waesberghe, 

NR de governance expert, en Lidewij Geertsma, Wesselo & Partners. Zij zullen gesprekken 

voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae 

van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden 

kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken. Vanwege het feit 

dat twee leden op voordracht van de GMR zullen worden benoemd, zal de selectiecommissie 

bestaan uit leden vanuit de Raad van Toezicht en vanuit de GMR. 
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De planning is als volgt: 

Voordracht van kandidaten  : 14 oktober 

Eerste ronde selectiegesprekken : nader te bepalen 

Tweede ronde selectiegesprekken : nader te bepalen 

 

 

7. Uw reactie 

Heeft u belangstelling voor één van deze functies en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan 

nodigen wij u uit om vóór donderdag 7 oktober 2021 te reageren via www.nrgovernance.nl. 

 

Meer informatie 

NR de governance expert    Wesselo & Partners | Selection as art 

Olaf Smits van Waesberghe, directeur   Lidewij Geertsma, partner 

Telefoon: 070  324 30 91     Via Ilse Krauwel, managementassistente 

E-mail: directie@nrgovernance.nl   Telefoon: 030  275 84 47  

       E-mail: i.krauwel@wesselopartners.nl  

  

https://www.nrgovernance.nl/vacatures
mailto:directie@nrgovernance.nl
mailto:i.krauwel@wesselopartners.nl

