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Profielschets leden Raad van Toezicht OGMF 

 

 

OGMF kent qua besturing twee organen: een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De 

verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkzaamheden van deze organen worden beschreven in de 

statuten, in het bestuursreglement en in de Governance-code.  

 

De Raad van Toezicht van OGMF bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste zeven (7) personen. 

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd op basis van een profielschets ten aanzien van de 

samenstelling van de Raad van Toezicht en de specifieke deskundigheden, vaardigheden en 

achtergronden van zijn leden. 

 

Van belang is om op te merken dat de individuele leden van de Raad van Toezicht nooit over alle 

profielkenmerken tegelijk zullen beschikken. Het gaat er om dat de genoemde specifieke kwaliteiten in de 

totale samenstelling van de Raad van Toezicht in voldoende mate en voldoende gespreid aanwezig zijn 

en dat de leden van de Raad van Toezicht elkaar aanvullen. Een lid van de Raad van Toezicht is een 

generalist met een specialisatie. 

 

Samenstelling RvT:  

- de meerderheid van de RvT woont en/of werkt in het werkgebied van OGMF;  

- de RvT heeft een diverse samenstelling naar leeftijd, gender, identiteit, culturele achtergrond, 

vaardigheden en persoonlijkheid; 

- minimaal 2 leden van de RvT hebben werkervaring in het onderwijs, bij voorkeur in het 

voortgezet onderwijs; 

- de leden van de RvT hebben gezamenlijk een brede maatschappelijke binding en relevante 

functionele netwerken; 

- een aankomend toezichthouder is welkom in de RvT. 

 

Elk lid van de RvT: 

- onderschrijft het doel, de missie, de strategie en de kernwaarden van OGMF; 

- heeft oog heeft voor maatschappelijke veranderingen en het publiek belang; 

- heeft oog voor de belangen van interne en externe stakeholders; 

- weet een goede balans te hanteren tussen toezicht op afstand en betrokkenheid wanneer de 

situatie erom vraagt; 

- is kritisch met betrekking tot toezicht; wijs en constructief met betrekking tot advies en 

klankborden; voldoende toegerust voor het uitvoeren van de werkgeversrol; 

- heeft analyserend vermogen en is omgevingsbewust; 

- handelt onafhankelijk, integer, professioneel en zorgvuldig;  

- is in staat tot zelfreflectie en zelfcorrectie;  

- wil en kan als team samenwerken;  

- heeft HBO/WO denkniveau; 

- is voldoende beschikbaar; 

- kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.  
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Specifieke kwaliteiten  
 
Deze kwaliteiten moeten in de totale samenstelling van de Raad van Toezicht in voldoende mate én 
voldoende gespreid aanwezig zijn.  
 
Door kennis en ervaring in staat zijn op een kritische en onafhankelijke manier toezicht te houden en 

daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren met betrekking tot een of meer van de volgende 

disciplines of domeinen:  

 

- Financiën, risicomanagement, bedrijfsvoering; 

- Onderwijskwaliteit, onderwijsinnovatie;  

- (Openbaar) bestuur, bestuurlijke processen; 

- Organisatieontwikkeling, HR, sociaal beleid; 

- Digitalisering, datamanagement; 

- Vormgeving van de (openbare en/of christelijke) identiteit; 

- Verder zijn wenselijk: Juridisch, vastgoed, marketing en ondernemerschap. 

 

 

 
Aanvullend voor de voorzitter:  

-  heeft minimaal 5 jaar ervaring als toezichthouder;  

- is in staat tot het creëren van (ver)binding, samenhang en evenwicht in de RvT; 

- is scherp op de governance & rolbewustheid; 

- heeft gevoel voor verhoudingen; 

- is voldoende mate beschikbaar; 

- zorgt voor een adequate relatie met het bestuur; 

- heeft kennis van leiderschapsontwikkeling; 

- is (in geval van crisis) woordvoerder van het toezichthoudend orgaan. 

 


