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Informatiememorandum en profielschets 

Voorzitter Raad van Toezicht Albeda 

 
 

1. De organisatie 
Albeda is een toonaangevend regionaal opleidingscentrum (ROC) voor educatie en beroepsonderwijs 
in de regio Rijnmond. Albeda is er voor iedereen in Rotterdam en omgeving voor wie een mbo-
opleiding of volwassenenonderwijs een belangrijke stap kan zijn op weg naar werk of een 
vervolgopleiding. Bij Albeda kunnen studenten kiezen uit circa 120 mbo-opleidingen en 
kwalificatiemogelijkheden, verdeeld over 27 locaties. Onderwijstrajecten worden samen met 
bedrijven, instellingen en gemeenten ontwikkeld. Albeda is één van de grootste ROC’s van 
Nederland.  
 
Albeda telt meer dan 21.000 studenten en heeft circa 2.200 medewerkers. Albeda bestaat uit vijftien 
colleges, het trajectbureau, zes stafafdelingen en is continu in ontwikkeling. De kernwaarden van 
Albeda zijn persoonlijk, ambitieus en verantwoordelijk. Albeda is een maatschappelijke hybride 
onderneming met een missie die zich toespitst op het investeren in de talenten van de studenten.  
 
 

2. Governance 
De Raad van Toezicht adviseert het college van bestuur gevraagd en ongevraagd, houdt toezicht op 
het beleid van het college en vervult tevens de werkgeversrol voor voorzitter en de leden van het 
College van Bestuur. De uitoefening van deze taken staat of valt met een goede 
informatievoorziening van de kant van het college van bestuur. Over die informatievoorziening 
maken de Raad van Toezicht en het college van bestuur in het bestuursreglement en in het 
toezichtkader afspraken. De Raad van Toezicht laat zich ook door anderen dan het college van 
bestuur informeren, zoals door de ondernemingsraad, studentenraad en door directeuren.  
 
De verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht in onderwijsinstellingen zijn als gevolg van 
(overheids-)regelgeving de afgelopen jaren geïntensiveerd.  
 
Taken en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht: 

2.1 Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het (beleid van het) College van Bestuur 
en op de algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de daarmee verbonden ondernemingen. 
De Raad van Toezicht ziet toe op het realiseren van de doelstellingen van de rechtspersoon (zoals de 
kwaliteit van het onderwijs en de maatschappelijke inbedding), de continuïteit van de rechtspersoon 
en de beheersing van risico’s. De Raad van Toezicht neemt in principe geen taken en 
verantwoordelijkheden van het college van bestuur over. Het College van Bestuur bestuurt. Deze 
taken zijn deels in de regelgeving en de statuten verwoord. Toezicht is achteraf en vooraf.  
Preventief toezicht is effectiever dan achteraf concluderen dat het College van Bestuur het niet goed 
heeft gedaan.  
 

2.2 Advies 
Een tweede taak van de Raad van Toezicht is het College van Bestuur met raad terzijde staan. De 
raad is er om, in het belang van de stakeholders, het College van Bestuur optimaal te laten 
functioneren. Dat gebeurt door het college van bestuur ‘scherp’ te houden met gevraagd en 



 
 

 

ongevraagd advies en door de leden van het College van Bestuur met ideeën te prikkelen om het 
beste uit zichzelf en de organisatie te halen.  
 

3.3 Werkgever 
De derde taak van de Raad van Toezicht is het zijn van werkgever van het College van Bestuur. Op 
grond van artikel 6, lid 2 van de statuten, draagt de Raad van Toezicht zorg voor een evenwichtig 
samengesteld college van bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse 
evaluatie van de leden van het college van bestuur. Deze evaluatie vindt mede plaats op basis van 
jaarlijks te maken prestatieafspraken. De evaluatie ten aanzien van het functioneren van de leden 
van het college van bestuur vindt jaarlijks plaats middels één functionerings- en één 
beoordelingsgesprek met de Raad van Toezicht.  
 
 

3. Uitoefening taken  
De Raad van Toezicht oefent haar taken uit als eenheid. Hoewel elk lid zijn of haar eigen achtergrond, 
kennis en ervaring en dus ook inbreng heeft, staat de raad en elk lid individueel voor een complete 
afweging van verschillende aspecten. De raad is onafhankelijk en heeft een eigen 
verantwoordelijkheid naar de organisatie die tevens onafhankelijk is van het externe toezicht van de 
Inspectie. 
 
 

4. Samenstelling Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De leden hebben een 
zittingstermijn van maximaal twee keer vier jaar. Een rooster van aftreden voorziet erin, dat er in 
principe jaarlijks tenminste één lid aftreedt. Het feitelijke aantal is afhankelijk van specifieke 
omstandigheden en behoeften. De samenstelling van de Raad van Toezicht is divers qua sekse, 
maatschappelijke en persoonlijke achtergrond.  
 
De Raad van Toezicht heeft drie voorbereidende commissies: de werkgeverscommissie, het audit 
committee en de onderwijscommissie. De commissies zijn ingesteld ter ondersteuning van het 
toezicht door de Raad van Toezicht, adviseren de Raad van Toezicht omtrent haar taak en bereiden 
de besluitvorming voor. Alle leden van de Raad van Toezicht blijven verantwoordelijk voor de taken 
en besluitvorming vindt plaats in de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht. De samenstelling 
van de commissies wordt in onderling overleg ingevuld. 
De huidige samenstelling van de raad is als volgt: 
 

Naam Geboortedatum Benoemd 
tot 

Hernoembaar Functie(s) 

Dhr. L. (Laurens) 
Knegt 

15-07-1950 Aftredend 
per 01-12-20 

 Voorzitter RvT  
Voorz. werkgeverscommissie 

Mevr. W. F. (Willy) de 
Mooij 

25-01-1959 01-10-2022 Nee Vice-voorzitter RvT 
Lid werkgeverscommissie 

Dhr. H.C. (Henno) 
Theisens 

24-12-1973 01-09-2021 Ja Voorzitter 
onderwijscommissie 

Mw. B. (Baharak) 
Sabourian  

01-01-1976 01-09-2022 Ja Lid onderwijscommissie 

Mw. A. (Anne) 
Huibrechtse – Truijens 

10-07-1971 01-09-2022 Ja Voorzitter audit committee 

Dhr. M. (Maurice) 
Unck 

22-01-1974 31-12-2023 Ja Lid audit committee  



 
 

 

 
 

5. Algemene eisen aan de leden van de Raad van Toezicht  
Van de voorzitter en elk lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:  

- affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van de stichting en het vermogen deze te 
bewaken; 

- een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring, waarvan omgaan met diversiteit een 
belangrijk aspect vormt; 

- een academisch niveau van denken en functioneren; 
- inzicht in de noodzaak van bedrijfsmatig werken in een non-profit organisatie; 
- gevoel voor een evenwichtige verhouding tussen bestuurders en toezichthouders; 
- het vermogen binnen de raad in teamverband te werken; 
- een relevant netwerk in Rotterdam en omgeving, waaruit de verbondenheid met deze 

grootstedelijke, industriële en multiculturele regio blijkt. 
 
Naast algemene eisen geldt dat de leden van de Raad van Toezicht elk beschikken over specifieke 
expertise op een bepaald deelterrein en elkaar daarin aanvullen. 
 
 

6. Verantwoordelijkheden van de voorzitter 
Bij de voorzitter berusten meer specifiek de volgende taken en verantwoordelijkheden: 

- Het bewaken van de procesgang en de besluitvorming binnen de Raad van Toezicht in relatie 
tot het college van bestuur. 

- Het in overleg vaststellen van de agenda voor vergaderingen van de raad. 
- Het voorzitten van de vergaderingen van de Raad van Toezicht (5x per jaar) en tevens van de 

overleggen met de ondernemingsraad (2x per jaar) en met de studentenraad (2x per jaar). 
- Het bemensen van de werkgeverscommissie, samen met een lid (tevens vice-voorzitter) van 

de Raad van Toezicht. Deze commissie doet voorstellen aan de voltallige raad over de 
arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur (binnen de grenzen van de 
wet normering topinkomens) en voert jaarlijks een functionerings- en een 
beoordelingsgesprek met de individuele leden van het bestuur. 

- Het vormen van de linking pin met landelijke ontwikkelingen, zoals deze aan de orde zijn in 
het platform Raden van Toezicht van de MBO-Raad. 
 

De voorzitter wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door de bestuurssecretaris van Albeda. 
 
 

7. Profielschets van de voorzitter Raad van Toezicht  
Als nieuwe voorzitter zoekt de Raad van Toezicht een persoon met: 

- ervaring in toezichthoudende functies in het bedrijfsleven en/of maatschappelijke 
organisaties; 

- aantoonbare affiniteit met het beroepsonderwijs in het algemeen en met de doelgroep die 
bij Albeda zijn opleiding volgt; 

- gevoel voor de toekomstige ontwikkelingen van het beroepsonderwijs in relatie tot de vraag 
op de arbeidsmarkt en de veranderingen in de maatschappij; 

- kennis van Rotterdamse netwerken in o.a. het onderwijs en/of het bedrijfsleven en/of 
besturen van maatschappelijke organisaties; 

- praktische ervaring met organisatorische processen in grote bedrijven of instellingen; 
- voldoende beschikbaarheid om de geïntensiveerde taken van het voorzitterschap van een 

toezichthoudend orgaan adequaat te kunnen vervullen. 



 
 

 

 
 
 

8. De procedure 
Nationaal Register is door Albeda gevraagd om de wervingsprocedure van het nieuwe lid voor de 
Raad van Toezicht te begeleiden. De heer Jos van der Vegt, adviseur, zal deze opdracht namens 
Nationaal Register uitvoeren. De selectiecommissie bestaat uit drie leden van de Raad van Toezicht: 
W.F. de Mooij, A. Huibrechtse-Truijens en H.C. Theisens. 
 
De voorlopige planning is als volgt: 
 

 
 

9. Uw reactie 
Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit 
vóór vrijdag 16 oktober 2020 te reageren via onze website. 
 
Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw 
sollicitatie. 
 
Meer informatie 
Nationaal Register  
Adviseur: De heer Jos van der Vegt 
Telefoon:  070 – 324 30 91  
E-mail:   directie@nationaalregister.nl 
Website:  www.nationaalregister.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de periode van 18 september – 16 
oktober  

Search naar potentieel geschikte kandidaten 

In de week van 2 – 6 november Eerste gespreksronde kandidaten 

18 november 2020 Eventueel tweede gespreksronde kandidaten 

1 december 2020 Benoeming voorzitter RvT per 1 december 2020 

http://www.nationaalregister.nl/vacatures
mailto:directie@nationaalregister.nl
http://www.nationaalregister.nl/


 
 

 

 


