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Lid Raad van Toezicht 
 

“Integere generalist met HR expertise” 
 
Opdrachtgever: Stichting Op Kop 
Functienaam: Lid Raad van Toezicht 
Standplaats:  Giethoorn 
 
1. ORGANISATIE 
 
Stichting Op Kop staat voor goed en kwalitatief openbaar onderwijs in Steenwijkerland en 
Zwartewaterland met een rijk geschakeerd palet aan scholen. De stichting is actief in de Kop van 
Overijssel, een van de mooiste gebieden in Nederland met veel water, uitgestrekte rietlanden, 
vogelrijke moerassen, maar ook prachtige hooggelegen stuwwallen en eeuwenoude houtwallen. 
 
Binnen Op Kop werken 17 openbare basisscholen samen. Circa 200 medewerkers verzorgen het 
onderwijs aan zo'n 1650 leerlingen waarbij de kwaliteit van onderwijs centraal staat. De Kop van 
Overijssel kent veel kleine kernen en daarnaast een paar grotere steden. De scholen staan verspreid 
binnen het hele gebied. Op Kop kent dan ook kleine en grote scholen, de kleinste scholen tellen zo’n 
25 en de grootste zo’n 300 leerlingen. De scholen vormen binnen Op Kop samen één geheel met als 
doel samen sterker te staan. Iedere school heeft tegelijkertijd zijn eigen gezicht en onderwijsconcept 
en krijgen ze de professionele ruimte om hun onderwijs zelf (binnen de kaders) vorm te geven. Daarbij 
hoort eigenaarschap en verantwoordelijkheid.  
 
De scholen van stichting Op Kop zijn steeds meer gericht op samenwerking: Samenwerking met 
ouders, leerlingen, andere scholen en instellingen op het terrein van kinderopvang, cultuur en sport. 
Door de spreiding over het werkgebied en door een divers aanbod is er voor veel ouders en leerlingen 
een goed passende school te vinden binnen Op Kop.  
Onderwijs wordt vorm gegeven vanuit de openbare identiteit. Dat betekent dat iedere leerling (en 
medewerker) welkom is en dat ze leren samenleven en samenwerken, met acceptatie van elkaars 
verschillen. Stichting Op Kop stelt kinderen in staat hun eigen talenten en persoonlijkheid te ontdekken 
en te benutten. Elke leerling telt mee ongeacht afkomst, cultuur of geloofsovertuiging.  
 
Zie ook: www.stichtingopkop.nl 
 
 
2          DE RAAD VAN TOEZICHT 
 
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de vaststelling van strategie en beleid enerzijds en 
de actieplannen en monitoring op de realisatie daarvan anderzijds. De Raad van Toezicht richt zich 
daarbij naar het belang van Stichting Op Kop, haar maatschappelijke doelstelling en het belang van 
relevante belanghebbenden. De Raad van Toezicht fungeert daarnaast als klankbord voor de directeur-
bestuurder en geeft adviezen op basis van deskundigheid en inzicht. Tot slot vervult de Raad van 
Toezicht de rol van werkgever voor de directeur-bestuurder. 
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3. ALGEMEEN PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT 
 
Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de kernwaarden van het openbaar onderwijs: iedereen 
is welkom en benoembaar, er is aandacht voor uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en 
maatschappelijke waarden en de openbare school is van en voor de samenleving.  
Ieder lid van de Raad van Toezicht is een generalist met een specialisatie. Bij de benoeming van de 
leden van de Raad van Toezicht wordt gestreefd de bestuurlijke, onderwijskundige, kinderopvang, 
personeelsmanagement en financiële disciplines in de Raad op te nemen. De samenstelling van de 
Raad is een combinatie van mensen uit de directe regio (Steenwijkerland/Zwartewaterland) en 
daarbuiten en er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen en een 
diverse samenstelling naar leeftijd, culturele achtergrond, vaardigheden en persoonlijkheid. 
De Raad van Toezicht heeft een brede maatschappelijke binding en relevante functionele netwerken. 
Minimaal twee leden hebben werkervaring in het onderwijs, bij voorkeur in het basisonderwijs. Alle 
leden tezamen beschikken over een combinatie van specifieke kennis met betrekking tot de volgende 
relevante ervaringsgebieden: (openbaar) bestuur, financiën, onderwijs, kinderopvang en human 
resource management.  
 
Bij de uitoefening van haar taken geldt dat de Raad van Toezicht het doel van de Stichting zoals 
omschreven in de statuten en de missie, ambitie en strategie van de organisatie zonder last of 
ruggenspraak uitdraagt. Bij het vervullen van haar taak richt zij zich naar/op het belang van de 
Stichting, het belang van de scholen die door de Stichting in stand worden gehouden en het belang 
van de samenleving/omgeving. 
De Raad van Toezicht staat achter de unieke kracht van de Op Kop-scholen: kwalitatief goed onderwijs, 
innovatief, openbaar, in het centrum van de samenleving, samen en toch uniek. Verder hanteert de 
Raad van Toezicht een open houding. Ze is transparant, op verbetering gericht en stimuleert innovatie 
en ondernemerschap. De Raad van Toezicht opereert te allen tijde onafhankelijk, integer, 
professioneel en zorgvuldig en kan zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van de binnen Op Kop 
aanwezige geledingen en medewerkers. Tenslotte heeft de Raad van Toezicht oog voor 
maatschappelijke veranderingen en wensen van interne en externe stakeholders. 
 
 
4 ALGEMEEN PROFIEL LEDEN RAAD VAN TOEZICHT 
 
Elk lid van de Raad van Toezicht dient een bijdrage te kunnen leveren aan het algemeen profiel van de 
Raad van Toezicht en bezit de volgende kwaliteiten en eigenschappen: 
 HBO/WO denkniveau en bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring is een sterke pre; 

 onderschrijft de missie en strategie van de Stichting en de scholen en is voorstander van openbaar 

onderwijs; 

 is een integere en onafhankelijke sparringpartner voor de directeur-bestuurder met een juiste 

balans tussen inhoudelijke betrokkenheid op de hoofdlijnen van het bestuursbeleid en een 

controlerende rol op afstand; 

 heeft oog voor het doel van de Stichting als geheel, van de afzonderlijke scholen en van de 

maatschappelijke omgeving; 

 heeft een kritische houding en durft door te vragen, kan snel overzicht en inzicht verwerven; 

 kan functioneren in teamverband en heeft oog voor de relatie tussen doelstellingen en resultaten; 

 kan informatie beoordelen op kwaliteit en kan beslissingen of meningen beargumenteren; 

 

 



 

  

 

 is in staat tot kritische zelfreflectie en zelfcorrectie en is onafhankelijk; 

 beschikt over een relevant netwerk en is bereid dit in te zetten; 

 heeft voldoende tijd voor werkzaamheden die voortvloeien uit de verantwoordelijkheden en 

werkzaamheden van een Raad van Toezicht, ongeveer 8 uur per maand. 

 

 

5 SPECIFIEK PROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT 
 

Vanuit het streven naar een uitgebalanceerd geheel van deskundigheden binnen de Raad van Toezicht 

wordt gezocht naar een lid met een academisch werk- en denkniveau en specifieke kennis en ervaring 

op HR gebied. De gezochte kandidaat heeft zicht op wat een moderne manier van toezichthouden 

behelst en is aanspreekbaar en toegankelijk en onafhankelijk in zijn/haar meningsvorming. 

 
Vanuit een inhoudelijke betrokkenheid bij zowel het werkgebied van stichting Op Kop als de omgeving 
waarbinnen zij actief is, wordt gezocht naar een inspirerende en deskundige toezichthouder die 
affiniteit heeft met de regio. Hij/zij geeft zowel gevraagd als ongevraagd zijn/haar mening, bezit een 
sterk verantwoordelijkheidsgevoel, is persoonlijk evenwichtig en blijft dat ook onder druk. 
 
De vergoeding voor een lid Raad van Toezicht bedraagt € 4.500,- per jaar. 

 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Geert-Jan Plette, senior consultant BeljonWesterterp 
06-22421363 
geertjan.plette@beljonwesterterp.nl  
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