Profiel lid Raad van Toezicht
met expertise in bedrijfsvoering
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Opmaat groep zoekt per 1-9-2022
een nieuw lid voor haar Raad van Toezicht
Een toezichthouder met expertise op het gebied van bedrijfsvoering
Opmaat groep
Opmaat groep bestaat op dit moment uit 15 scholen voor openbaar onderwijs in Tilburg, Oisterwijk,
Moergestel en Hilvarenbeek. Opmaat groep is een stichting voor openbaar en bijzonder neutraal
onderwijs. Wij zijn trots op de diversiteit van onze scholen, medewerkers en leerlingen. In het
koersplan 2020-2024 ligt vast op welke manier wij het verschil willen maken in de stad en de regio.
Wegens het reglementair aftreden van een van onze toezichthouders, zijn wij per 1 september 2022
op zoek naar een nieuw lid voor onze Raad van Toezicht.
Waar wij voor staan
Opmaat groep stelt de mens en zijn omgeving centraal. Het is onze morele opdracht om alle leerlingen
de optimale kans te geven hun toekomst zelf te bepalen. Onze scholen houden rekening met hun
omgeving, met de achtergrond van leerlingen, de sociale context van de wijk en spelen daarop in.
Onze medewerkers vervullen een cruciale rol. Als onze leerkrachten goed onderwijs geven, dan komt
dat al onze leerlingen ten goede. Daarom investeren we in de ontwikkeling van onze professionals en
stimuleren we de lerende cultuur in onze organisatie. We vinden het daarbij belangrijk om dat wat we
doen, zo goed mogelijk (wetenschappelijk) te onderbouwen en continu te evalueren. Bovendien
geloven we in de kracht van samenwerken in betekenisvolle professionele leergemeenschappen.
Goed onderwijs voor onze leerlingen bereiken we het beste als we de expertise van ouders,
leerkrachten en partners met elkaar verbinden.
Governance
Bestuur en de Raad van Toezicht zijn, elk vanuit hun eigen rol, verantwoordelijk voor een goed bestuur
van Opmaat groep. Wij onderschrijven de vier principes van de Code Goed Bestuur PO:
verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid. Deze principes vormen de basis voor
de wijze waarop bestuurder en toezichthouders belangen afwegen en de koers bepalen.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, met uiteenlopende expertise en een eigen
aandachtsgebied; publiek en privaat ondernemen en samenwerken, onderwijs, financiën, juridische
zaken. Wegens reglementair aftreden van een lid per 1 september 2022 zijn wij op zoek naar een
nieuw lid Raad van Toezicht. Wat ons bindt, is onze maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met
het openbaar en bijzonder neutraal onderwijs in de brede Tilburgse regio. De raad werkt collegiaal
samen en laat zich in haar aanpak leiden door haar toezichtskader. We streven zoveel mogelijk naar
waarden gedreven toezicht, waarin de onderlinge dialoog en het goede gesprek met de bestuurder
centraal staan. De raad komt circa 8 keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn er jaarlijks enkele formele en
informele bijeenkomsten met directeuren, medewerkers en de GMR van Opmaat groep.
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De functie lid Raad van Toezicht
Een lid raad van toezicht heeft vanuit de Code Goed Bestuur als taak om toe te zien op het
functioneren van de organisatie in het algemeen en het functioneren van de bestuurder in het
bijzonder. Bij de uitoefening van het toezicht adviseert en controleert de raad de bestuurder in het
bijzonder op:
• Het verwezenlijken van de doelstelling(en) van de stichting.
• De realisatie van strategisch meerjarenbeleid.
• De kwaliteit van onderwijs, professionals en bedrijfsvoering, en de verslaglegging en rapportage
daarover.
• De continuïteit van de organisatie, onder meer uitgedrukt in het relatieve aantal leerlingen,
medewerkers en bedrijfsvoering.
• Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de lokale en regionale omgeving.
De Raad is bovendien verantwoordelijk voor
• Het uitoefenen van Goed Werkgeverschap.
• Het fungeren als klankbord voor de bestuurder.
• Het samen met de bestuurder openbaar maken, naleven en handhaven van de governance code.
• Het geven of onthouden van goedkeuring aan (voorgenomen) besluiten van de bestuurder
waarvoor conform de statuten of het bestuursreglement de voorafgaande goedkeuring van de
raad van toezicht vereist is.
• Het in behandeling nemen van, en beslissen over, gemelde potentiële tegenstrijdige belangen
tussen de stichting enerzijds en de bestuurder en de externe accountant anderzijds.
• Het selecteren, benoemen, beoordelen en ontslaan van de bestuurder.
• Het selecteren en ter benoeming voordragen van leden van de Raad van Toezicht.
Wie zoeken wij?
Bij de samenstelling van de raad van toezicht kijken wij naar:
• een vertegenwoordig van de deskundigheidsgebieden;
• spreiding van maatschappelijke achtergronden van de leden;
• diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit binnen Opmaat groep en de samenleving;
• de beschikbaarheid van een breed netwerk en voldoende binding met de brede Tilburgse regio;
• onafhankelijkheid ten opzichte van belanghebbenden binnen de stichting en haar partners;
• de bereidheid en beschikbaarheid om voldoende tijd en energie te besteden aan het
voorbereiden en bijwonen van vergaderingen (+/-8) en eventuele overige taken.
Het lidmaatschap van de raad van toezicht van Opmaat groep kan samengaan met maximaal vier
andere functies als toezichthouder dan wel een commissariaat bij een rechtspersoon zoals bedoeld in
artikel 2:397 Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat het voorzitterschap van een
toezichthoudend orgaan dubbel telt.
Specifieke profielkenmerken
Gelet op de huidige samenstelling zoekt de raad een lid met deskundigheid en ervaring op het
gebied van financiën en bedrijfsvoering. Van belang is de expertise ten aanzien van
begrotingssystematiek, periodieke verantwoording, risicobeheersing, monitoring en forecasting.
Deze deskundigheid stelt de toezichthouder in staat om adequaat financieel toezicht te houden en
maakt hem of haar een goede strategische partner in de auditcommissie.
CVB/RVT/SOLLICITATIE/2022_PROFIEL RVT

3

Kenmerken en kwaliteiten
• Het vermogen om integraal toezicht uitoefenen.
• Het vermogen om snel inzicht en overzicht te verwerven en een adequaat oordeel te vormen.
• Op het niveau van de bestuurder als sparringpartner fungeren.
• In staat tot een passend evenwicht in bestuurlijke afstand en betrokkenheid.
• Positief-kritisch kijken naar (het functioneren van) Opmaat groep en de (maatschappelijke)
context waarin de stichting opereert.
• Gevoel voor verschillen in identiteit en maatschappelijke verhoudingen.
• Het organisatiebelang behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijke belang.
• Het eigen netwerk aanwenden voor de ondersteuning van de bestuurder en de stichting.
• Beheersen van goede gespreksvaardigheden.
• Samenwerken in teamverband.
• Het eigen functioneren kritisch (laten) evalueren.
• Communicatief vaardig.
Wat bieden wij?
• De leden van de raad van toezicht ontvangen een door de raad vastgestelde honorering. De
honorering is maatschappelijk aanvaardbaar en wordt verantwoord in het jaarverslag.
• Mogelijkheden tot (collectieve) bevordering van de deskundigheid van de toezichthouder(s).
• Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
• Een prettige en professionele samenwerking binnen de raad en met de bestuurder.
Zetel mede namens de gemeente Tilburg
De toezichthouder wordt mede benoemd namens de gemeente Tilburg, een van de vier gemeenten
waar Opmaat groep haar scholen heeft.
Informatie
Nadere informatie over Opmaat groep is beschikbaar via website van onze organisatie
www.opmaatgroep.com
Aanvullende documentatie kan desgewenst worden opgevraagd via het secretariaat van Opmaat
groep, telefonisch bereikbaar: 013-2100108 of via mail: Helma.Brekelmans@opmaatgroep.com.
Bij vragen kunt u contact opnemen met de heer H. Kivits, voorzitter Raad van Toezicht, 06-22343121
of bestuurder van Opmaat groep, mw. A.M.B. Martens, telefoon 06-53569189 of 013-2100108.
Solliciteren
Uw motivatiebrief en cv kunt u uiterlijk week 20 (zondag 22 mei 2022) sturen t.a.v. de voorzitter Raad
van Toezicht, de heer H. Kivits, via het secretariaat: Helma.Brekelmans@opmaatgroep.com.
Procedure
De raad maakt in week 22 (30 mei 2022) een selectie uit de ontvangen sollicitaties. Gesprekken met
kandidaten worden gepland in week 24 (13 juni 2022).
We streven ernaar om per 1 september 2022 een nieuw lid te benoemen.

CVB/RVT/SOLLICITATIE/2022_PROFIEL RVT

4

