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Profielschets Lid Raad van Toezicht Nicolaas-Stichting februari 2023 
 
Inleiding  
Dank voor uw interesse in de positie van lid Raad van Toezicht bij Nicolaasstichting.  
Met deze profielschets willen we u graag inzicht geven in de belangrijkste taken, 
verantwoordelijkheden en competenties die horen bij de positie “Lid Raad van Toezicht.   
  
We geven een schets van de Nicolaasschool die behoort tot de Nicolaasstichting.   
Ook beschrijven we de vacante toezichtpositie, de gewenste competenties, kennis en ervaring.  
We besluiten met een beschrijving van de selectieprocedure.  
  
Voor meer achtergrondinformatie adviseren we u om de website te bezoeken: 
www.sintnicolaasschool.nl . Wellicht ten overvloede vermelden we dat waar in dit stuk ‘hij’ staat 
uiteraard ook ‘zij’, ‘die’ of ‘hen’ gelezen kan worden.  
 
De organisatie 
De Nicolaas-Stichting is een stichting die met 35 personeelsleden het basisonderwijs verzorgt aan 
401 kinderen in het dorp Haren, gemeente Groningen. De Nicolaas-Stichting bestaat momenteel uit 
één school voor katholiek primair onderwijs: de Sint Nicolaasschool, met een eigen culturele 
achtergrond en onderwijsconcept. 
Op 31 maart 1958 is de Nicolaas-Stichting Haren opgericht en sinds 16 juli 2021 heeft het de 
bestuurlijke structuur met een Raad van Toezicht en een (Directeur-)Bestuurder. De (Directeur-
)Bestuurder is belast met het besturen van de Stichting, onder toezicht van de Raad van Toezicht, 
en vormt het bevoegd gezag over de school die door de Stichting in stand wordt gehouden. Aan de 
(Directeur-)Bestuurder komen in de Stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet 
of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.  
 
Missie, visie en identiteit 
Missie 
We streven naar een maximale ontwikkeling van de kinderen. Onze grondhouding daarbij is, dat 
leerlingen meer presteren wanneer men hoge verwachtingen heeft. 
We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van ons onderwijs. Om deze kwaliteit te waarborgen stellen 
we ook hoge eisen aan de professionaliteit van de leerkrachten, de directie, het Bestuur en de 
medezeggenschapsraad. 
 
De missie van de school komt tot uiting in de volgende drie motto’s: 
- kwaliteit voor en door kinderen; 
- zien en gezien worden; 
- wij van de Sint Nicolaasschool. 
 
Visie 
Onderwijs is voortdurend in beweging onder invloed van maatschappelijke veranderingen. De 
samenleving verandert snel. Het leren van kinderen en volwassenen is gericht op aanpassing aan de 
wisselende omstandigheden, op gedragsverandering van mensen en op verandering van de 
organisatie. Dat vraagt het nodige van de school. Onze school wil een lerende organisatie zijn. Dat 
betekent dat we in onze visie op kinderen en onderwijs voortdurend aan het leren zijn van en met 
elkaar en ons onderwijs daarop aanpassen. Het betekent eveneens dat we onze visie op kinderen en 
onderwijs niet voor altijd vastleggen. Ook die verandert van tijd tot tijd en passen we aan. 
Om onze missie te bereiken hanteren wij een visie op de volgende onderwerpen: 
- aandacht voor normen en waarden;  
- veilig voelen (gecertificeerde KIVA school zijn);  
- basisontwikkeling; 
- leerstofjaarklassensysteem;  
- omgaan met verschillen: de leerrotonde;  
- creatieve ontwikkeling;  
- ICT. 

 
 

http://www.sintnicolaasschool.nl/
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Voorwaarden om onze visie te verwezenlijken zijn: 
- een professionele schoolleiding; 
- professionele medewerkers; 
- inzet vakleerkrachten; 
- zorgen voor een professionele cultuur en een goed teamklimaat;  
- een goede zorgstructuur om leerlingen te begeleiden; 
- een goed geoutilleerd gebouw; 
- goed ingerichte lokalen; 
- goede ICT-infrastructuur  
- actieve betrokkenheid van ouders; 
- systematische kwaliteitszorg. 
 
Identiteit 
De Sint Nicolaasschool is een bijzondere school, waar onderwijs gegeven wordt vanuit de Katholieke 
traditie en het christelijk geloof. De kinderen leren de Bijbelverhalen kennen en leren daardoor ook 
de achtergrond van onze cultuur. Daarnaast maken de kinderen kennis met de verschillende 
godsdiensten van over de gehele wereld. Dit doen we onder meer door gebruik te maken van de 
methode Trefwoord. 
We gaan minstens vier keer per jaar met verschillende vieringen naar de kerk. Ieder jaar behandelen 
we een godsdienstig thema, bijv. Maria, Franciscus. Ook tijdens het atelier wordt aandacht besteed 
aan gebeurtenissen uit het leven van Jezus (Laatste Avondmaal, Kruisweg). Belangrijkste 
uitgangspunten zijn: 
- alle mensen zijn gelijk in al hun verschillen;  
- zorg hebben voor elkaar en voor de wereld om je heen;  
- geloof hebben in de toekomst. 
 
Vanaf schooljaar 2022-2023 is een traject “Visieontwikkeling-identiteit” opgestart. De directeur-
bestuurder voert daarover de regie. Externe expertise ter ondersteuning is daarbij ingezet. 
Er wordt van niet-katholieke leerlingen en hun ouders verwacht dat zij de identiteit van de school 
respecteren.  
Onze school heeft regelmatig contact met de Nicolaasgemeenschap, die vlak bij de school haar 
kerkgebouw heeft. 
 
Onderwijs 
De Sint Nicolaasschool stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het onderwijs. Om deze kwaliteit te 
waarborgen worden hoge eisen gesteld aan de professionaliteit van de leerkrachten, de directie, het 
bestuur en de medezeggenschapsraad. 
De school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We leveren kwaliteit, zorgen ervoor dat de 
kwaliteit op peil blijft en op basis van onze bevindingen verbeteren en borgen we onze kwaliteit.  
Kwaliteitszorg is op school gekoppeld aan integraal personeelsbeleid. Dit betekent o.a. dat we 
ernaar streven dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de 
beleidsterreinen die we belangrijk vinden.  
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Onze uitgangspunten m.b.t. kwaliteitszorg zijn: 

 Behoud en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 
1 We hebben inzicht in de kenmerken van onze leerlingenpopulatie. 
2 De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het 

volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 
3 We hebben inzicht in de resultaten (opbrengsten) gedurende, en aan het einde van de 

schoolperiode. 
4 We beschikken over (streef)doelen/afspraken op diverse beleidsterreinen. 
5 We hanteren Kwintoo als kwaliteitsmeting van ons onderwijs waardoor onze kwaliteitszorg 

gewaarborgd is. 
6 We werken planmatig aan verbeteringen (management rapportage). 
7 We evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn. 
8 We borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift te stellen). 
9 We verantwoorden aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag en ouders).  
10 We waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen. We werken hiervoor 

met KIVA en een tevredenheidsonderzoek. 
11 We volgen teambreed een scholing aangaande het IGDI-model. 
 Voorwaarden voor kwaliteit 

12 Kwaliteitszorg is verbonden met het professioneel handelen van de medewerkers. 
13 We laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en 

leerkrachten middels de tevredenheidspeilingen. 
14 De directeur-bestuurder is (eind)verantwoordelijk voor (de uitvoer van) het beleid m.b.t. 

kwaliteitszorg. 
 
De Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden. 
Elk lid van de Raad van Toezicht heeft vier jaar zitting en kan herbenoemd worden voor een periode 
van nog eens vier jaar.  
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de zittende Raad van Toezicht. Op basis 
van wettelijke en statutaire verplichtingen wordt één lid benoemd op basis van een bindende 
voordracht door de medezeggenschapsraad.  
Bij de werving en selectie van leden van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een 
samenstelling waarin zoveel als redelijkerwijs mogelijk deskundigheid is vertegenwoordigd ten 
aanzien van onderwijskwaliteit, bestuurlijke verhoudingen, financiën, personeelszaken en identiteit.  
Tot lid van de Raad van Toezicht zijn alleen benoembaar personen die de doelstellingen van de 
stichting kunnen onderschrijven en meewerken aan de realisatie ervan. Tevens geldt dat het aantal 
niet-katholieke leden van de Raad van Toezicht ten hoogste één/derde van het aantal leden van de 
Raad van Toezicht mag zijn. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de Stichting, de school 
en de leden van de Raad van Toezicht dient te worden vermeden. 
 
Vanwege het terugtreden van een lid van de Raad van Toezicht ontstaat er een vacature. Gezocht 
wordt naar een lid Raad van Toezicht met het aandachtsgebied Onderwijs en Financien (deelname 
auditcommissie).  
 
Voor de invulling van de positie ‘Lid Raad van Toezicht” wordt onderstaande profielschets gebruikt. 
Daarbij zijn de volgende uitgangspunten leidend: 
- het algemene belang van de Nicolaas-Stichting staat bij de leden van de Raad van Toezicht 

voorop;  
- de leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de visie, missie en kernwaarden van de 

Nicolaas-Stichting;  
- de leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de grondslag en de doelstelling van de 

Nicolaas-Stichting zoals beschreven in de statuten van de stichting.  
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Taken en verantwoordelijkheden  
De specifieke taken van de leden van de Raad van Toezicht zijn verwoord in de 
statuten van de Nicolaas-Stichting en het Reglement Raad van Toezicht. Leden van 
de Raad van Toezicht hebben onder meer de volgende taken: 
- benoemen, ontslaan en schorsen van de (directeur-)bestuurder; 
- het jaarlijks evalueren en beoordelen van het functioneren van de (directeur-) bestuurder;  
- het uitoefenen van toezicht, waarbij het toezicht zodanig wordt inricht dat de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt. Onderwerpen van toezicht zijn:  
• ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie;  
• de onderwijskundige en financiële resultaten die de organisatie realiseert en  het goedkeuren 

van het strategisch plan, de jaarrekening en de begroting; 
• de effecten van belangrijke externe ontwikkelingen;  
• het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie; 
• de statutair voorgeschreven taken inzake toezichthouden.  

- het gevraagd en ongevraagd adviseren van het (directeur-)bestuurder en optreden als 
klankbord voor het (directeur-)bestuurder;  

- het deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht en het naar buiten optreden 
als woordvoerder van de Raad van Toezicht, na hiertoe van de Raad van Toezicht het mandaat 
te hebben gekregen. 

 
De Raad van Toezicht is gezamenlijk integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van haar 
statutaire taken. Elk lid vervult daarnaast bijzondere taken, waaronder zitting hebben in één of meer 
van de volgende commissies:   
- commissie Onderwijs, Kwaliteit en Identiteit;  
- auditcommissie;  
- remuneratiecommissie.   
 
 
Profiel van de leden van de Raad van Toezicht  
Elk lid van de Raad van Toezicht voldoet aan de volgende profieleisen:  
- brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid;  
- affiniteit met regulier basisonderwijs; 
- oog hebben voor zowel het organisatiebelang als voor de individuele belangen van de 

betrokkenen binnen de organisatie. De leden laten zich leiden door de vraag op welke wijze de 
belangen van de Nicolaas-Stichting/ -school als geheel op korte en op lange termijn het beste 
kunnen worden gediend;  

- een goed ontwikkeld strategisch denkvermogen; 
- vaardigheid in het samenwerken in een team;  
- bereidheid tot informeren van de overige leden en tot het voeren van de dialoog met de andere 

leden;  
- vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de directeur-

bestuurder;   
- eigenschappen hebben als onpartijdigheid, inlevingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel en 

verbindend vermogen; 
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;   
- een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;  
- is bij voorkeur woonachtig in de regio; 
- het eigen functioneren kunnen (laten) evalueren;  
- in voldoende mate tijd en energie kunnen besteden aan het voorbereiden en bij wonen van de 

vergaderingen en voor eventuele overige taken;  
- het eigen netwerk aan kunnen wenden voor de ondersteuning van de directeur-Bestuurder en 

de stichting. 
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Specifieke profielkenmerken bij de vacature aandachtsgebied onderwijs en innovatie 
alsook financiën.  
Het lid Raad van Toezicht dient, gezien de huidige samenstelling van de Raad te 
voldoen aan de volgende kenmerken:   
- actuele kennis van onderwijsvernieuwing en innovatieprocessen in het primair onderwijs;  
- visie op de mogelijkheden en beperkingen van innovatie in het onderwijs;  
- bij voorkeur inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren voor onderwijskwaliteit; 
- bedrijfseconomische of financiële deskundigheid; 
- ervaring met financiële verantwoordelijke functie bij organisaties in de publieke sector; 
- ervaring en kennis om financiële strategische thema’s te behartigen met betrekking tot de 

afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de financiële doorwerking van het 
strategische beleid en de financiële consequenties van verandering in wet- en regelgeving en 
van ontwikkelingen in de externe omgeving; 

- ervaring met en kennis van interne risicobeheersing- en controlesystemen;  
- inzicht in/ ervaring met het leggen van verbanden tussen het financiële beleid en de strategische 

koers van de organisatie;  
- bij voorkeur toezichthoudende ervaring.  
Bij gelijke geschiktheid van kandidaten gaat de voorkeur uit naar een vrouw. 
 
Bezoldiging   
De leden van de Raad van Toezicht van de Nicolaas- Stichting ontvangen een vergoeding welke 
past binnen de richtlijnen van de WNT.  

Procedure en planning  
De benoemingsadviescommissie (BAC), bestaat uit de vice-voorzitter Raad van Toezicht alsmede 
een lid van de van de Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie, de directeur-bestuurder 
(adviserend binnen de BAC) en een afvaardiging van de MR (adviserend binnen de BAC).  
De benoemingsadviescommissie voert gesprekken met potentiële kandidaten. Vervolgens  
doet de commissie een voordracht tot benoeming “Lid Raad van Toezicht” aan de voltallige Raad 
van Toezicht. 
Het doel is dat het nieuwe lid uiterlijk 1 september 2023 (doch zoveel eerder dan mogelijk is) door de 
Raad van Toezicht benoemd wordt. 
 
Informatie en sollicitatie   
Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de vice-voorzitter Raad van Toezicht de 
heer P. Bootsma, telefoon +31 653748483. 


