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Profielschets leden Raad van Toezicht Stichting Zuyd Hogeschool 

 
De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het beleid van het College van Bestuur en de 
algemene gang van zaken binnen de hogeschool. De Raad bewaakt de doelstelling en de 
grondslagen van de stichting en staat het College van Bestuur met raad en advies terzijde.  
De RvT fungeert als werkgever van het College van Bestuur en onderschrijft de Branchecode 
goed bestuur hogescholen.  
 

De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. Gestreefd wordt 
naar een evenwichtige samenstelling van de Raad als het gaat om geslacht, leeftijd, 
geografische herkomst e.d. 
 

Van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat deze in totaliteit: 
 vanuit een onafhankelijke en positief kritische instelling het beleid van de hogeschool 

op hoofdlijnen beoordeelt vanuit de doelstellingen van Stichting Zuyd Hogeschool; 
 zijn taak opvat vanuit een professionele instelling, waarvoor naast inhoudelijke 

deskundigheid ook zaken als vertrouwen, gevoel voor verhoudingen, kritisch 
vermogen en reflectie nodig zijn; 

 over kennis beschikt van het hoger (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt 
(beroepen- en werkvelden) van de opleidingen van de hogeschool; 

 over (ruime) bestuurlijke ervaring beschikt bij voorkeur opgedaan in complexe 
organisaties; 

 interesse heeft in bestuur en bedrijfsvoering van grote organisaties blijkend uit de 
aanwezigheid van expertise op het vlak van strategie, onderwijs en onderzoek, 
financieel management, personeelsmanagement, marketing, kennisvalorisatie e.d.; 

 een weerspiegeling vormt van maatschappelijke sectoren, waarvoor de hogeschool 
opleidt: overheid, bedrijfsleven, onderwijs, financieel-economisch, zorg en welzijn, 
kunst en cultuur; 

 inzicht heeft in internationale, nationale en (eu)regionale ontwikkelingen; 
 over een breed en relevant netwerk beschikt.  

 

Van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij: 
 deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht (ca. 6 vergaderingen per 

jaar), aan het werk van de commissies van de Raad (remuneratie, audit, en onderzoek 
en onderwijs) en aanwezig zijn bij relevante hogeschoolactiviteiten; 

 tenminste vier jaren zitting willen nemen in de Raad van Toezicht; 
 geen onverenigbare functies voor de hogeschool hebben. 

 

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt tevens verwacht, dat hij/zij: 
 leiding en sturing kan geven aan de raadsvergaderingen; 
 zorg draagt voor juiste en zorgvuldige besluitvorming; 
 over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt en in staat is mensen te 

verbinden;  
 Zuyd en de Raad van Toezicht zowel intern als extern naar behoren kan 

vertegenwoordigen. 
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De zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht is bepaald op vier jaren. Ieder jaar 
treedt een kwart van het aantal leden van de Raad af volgens een door de Raad van Toezicht 
op te maken rooster van aftreden. Ieder lid is eenmaal herbenoembaar. Er wordt bij het 
(her)benoemen van leden zorg gedragen voor een goed evenwicht tussen continuïteit en 
vernieuwing. 


