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     Standplaats: Zwolle 

 
1. DELTION COLLEGE 

 
De helft van de werkzame beroepsbevolking is door het mbo opgeleid. Het Deltion College draagt als 
Regionaal Opleidingscentrum (ROC) bij aan deze belangrijke motor van de Nederlandse economische 
ontwikkeling. Deltion College wil herkenbaar zijn als partner in talentontwikkeling voor zowel 
individuen als bedrijven en organisaties in de regio. Het Deltion College leidt met verschillende 
kwalificaties op voor een vitale arbeidsmarkt en levert daarmee een bijdrage aan een gezonde 
regionale economie en de ontwikkeling van buurt, stad en regio. 

Het Deltion College is een unieke school; zij biedt alle opleidingen aan op één campus. Opleidingen 
hebben hun eigen gebouw mét praktijkomgeving, een eigen kleur, inrichting en sfeer. Het Deltion 
College telt ca. 17.000 studenten. Ruim 1.700 mensen dragen in verschillende functies en rollen actief 
bij aan het verzorgen en faciliteren van onderwijs. 

Het onderwijsaanbod van Deltion bestaat uit ruim 225 verschillende mbo-opleidingen, naast vele 
cursussen en trainingen. Daarnaast biedt Deltion plaats aan tal van activiteiten en evenementen, zoals 
de regionale en landelijke skills-wedstrijden, regionale wedstrijden van Lego League, de dag van de 
mantelzorg, het Ronald McDonald-diner voor vrijwilligers en diverse regionale bijeenkomsten. 

In 2020 gaven de studenten hun een goed oordeel en werd er hoog gescoord door medewerkers op 
‘trots op de organisatie’ en ‘tevredenheid’. Hiermee mag Deltion het predicaat ‘World class Work 
space’ voeren. 

 

Missie 2023 

Deltion daagt studenten uit om het beste uit zichzelf te halen. Zowel persoonlijk als in hun 
vakmanschap. Daarom levert Deltion aantrekkelijk onderwijs dat klaar is voor de toekomst. Zo kunnen 
studenten blijven groeien, een leven lang. 

Deltion wil in 2023 het belangrijkste regionale opleidingscentrum zijn, waar werkgevers hun 
toekomstige vakmensen vinden en hun huidige werknemers laten bij- of omscholen. Studenten komen 
graag bij Deltion studeren, regionale partijen willen met hen samenwerken en talent wil bij Deltion 
komen werken. Deltion sluit niemand uit, iedereen mag meedoen. 

Naar de website: https://www.deltion.nl 
 

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal zeven leden, waar onder een voorzitter en een 
vicevoorzitter. De Raad vormt een afspiegeling van de regionale samenleving en het werkveld waarin 
het Deltion College actief is. Dat houdt in dat leden uit belangrijke relevante sectoren participeren in 
de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is een ‘klankbord en adviseur’ in de relatie tot het bestuur 
van de organisatie 

https://www.deltion.nl/


 

 
De Raad van Toezicht onderschrijft de vigerende branchecode ('Goed bestuur in het mbo’). Deze code 
fungeert voor Deltion als een belangrijke leidraad in de manier van werken en handelen. Voor 
medezeggenschap en belangenbehartiging van studenten en medewerkers heeft Deltion een 
Studentenraad en een Ondernemingsraad. 

 

Rollen 
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het op het functioneren en presteren van het Deltion 
College. Het voert daartoe periodiek overleg met het College van Bestuur en met organen en personen 
uit de organisatie en de directe omgeving ervan. De Raad van Toezicht ziet een betrokken rol voor 
zichzelf met gepaste afstand als het gaat om de besturing van de organisatie. 
Naast een toezichthoudende rol heeft de Raad een belangrijke rol als sparringpartner van de 
organisatie, in casu het College van Bestuur, en vervult de werkgeversfunctie voor de bestuurders. 
Tenslotte heeft de Raad een rol in het externe relatienetwerk. De Raad van Toezicht voert tweemaal 
per jaar overleg met de Ondernemingsraad en de Studentenraad en eenmaal per jaar met de voltallige 
directie. 

 

Commissies 
De Raad van Toezicht kent vier vaste commissies: Onderwijs, Audit, Remuneratie en HR en Interne 
Organisatieontwikkeling. Elke commissie bestaat uit tenminste twee leden. 

 
Samenstelling en profiel leden 
De Raad van Toezicht zorgt er bij haar samenstelling  voor dat deskundigheid op het gebied van 
onderwijs, personeel en organisatie, bedrijfsvoering en financiën in voldoende mate aanwezig is. 
Elk lid voert zijn/haar taak uit, zonder last of ruggespraak, met een onafhankelijke en onpartijdige 
instelling ten opzichte van alle belangengroepen. 
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid is maximaal 
eenmaal herbenoembaar. 

 
2. PROFIEL 

 

Algemene persoonlijke competenties en eigenschappen voor alle leden van de Raad van Toezicht 

 vermogen zich te verplaatsen in de verschillende niveaus en de diversiteit binnen de 
organisatie; 

 aansluiting kunnen vinden bij het onderwijs en de relevante stakeholders; 

 een sterk analytisch en conceptueel vermogen; 

 in staat autonoom een opinie te ontwikkelen; 

 integere, eerlijke en zelf reflecterende persoonlijkheid; 

 affiniteit met toepassing van digitalisering en gebruik sociale media; 

 met passie een bijdrage willen leveren aan het middelbaar beroepsonderwijs 
vanuit de rol van toezichthouder; 

 een teamspeler in het verband van de Raad van Toezicht. 
 
  



 

 
 

3. VACATURES RAAD VAN TOEZICHT 
 

Er ontstaan drie vacatures binnen de Raad van Toezicht. Medio 2021 ontstaat een vacature door 
onverenigbaarheid met een andere functie buiten Deltion College. De andere twee posities ontstaan 
per 1 januari 2022 in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn. In aanvulling op de 
huidige samenstelling dienen de nieuw te werven leden deskundigheid op de volgende 
aandachtgebieden mee te brengen: 
 
Financieel/Ondernemers profiel 
Een lid uit het bedrijfsleven, met kennis van bedrijfsvoering en financiën, een brede blik en 
achtergrond. Beoogd lid auditcommissie. 
 
Zorg/ Welzijn of Technisch profiel 
Een lid met deskundigheid uit een voor Deltion belangrijke sector, zoals Zorg & Welzijn of Techniek. 
Beoogd lid onderwijscommissie en/of commissie interne organisatieontwikkeling. 

 
Onderwijskundig profiel 
Een lid met deskundigheid op het gebied van onderwijs; bij voorbeeld een bestuurder uit het 
Voortgezet onderwijs. Beoogd lid onderwijscommissie en commissie interne organisatieontwikkeling.  

 
Samenstelling 
In deze procedure wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de diversiteit van de Raad van Toezicht. 
Dit betekent dat de raad uit personen bestaat met een uiteenlopende achtergrond met betrekking tot 
sekse, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. 
 
Voor twee van de drie posities is het gezien de samenstelling van de RvT: 
- wenselijk een vrouwelijke kandidaat te benoemen  
- wenselijk ervaring als toezichthouder te hebben. 
 

 
4. VERGOEDING EN INVESTERING VAN TIJD 

 
De vergaderingen vinden plaats volgens een vergaderschema dat eenmaal per jaar wordt opgesteld. 
Gemiddeld vergadert de volledige Raad van Toezicht vijf keer per jaar. De Commissies vergaderen 
daarnaast gewoonlijk viermaal per jaar. Nieuwe leden krijgen een kennismakingsmakingsprogramma. 
 
De tijdsinvestering is een indicatie. In bijzondere omstandigheden, zoals de Corona periode, kan dit 
meer zijn. 
De vergoeding bedraagt € 8.000,- per jaar. 

 

 
CONTACT 

 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met:  
 
Mr. Erik Traas 
executive consultant 
06-224 207 42/ erik.traas@beljonwesterterp.nl 
 

mailto:erik.traas@beljonwesterterp.nl

