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Profiel Raad van Toezicht Quadraam 
 
 
Doelstelling stichting Quadraam 
De stichting heeft ten doel de behartiging en de bevordering van het voortgezet onderwijs aansluitend 
aan het basisonderwijs, in de Liemers, de Overbetuwe, Renkum en Arnhem. Daartoe wordt openbaar 
onderwijs en onderwijs van een of meer richtingen verzorgd in afzonderlijke scholen voor openbaar en 
bijzonder onderwijs conform artikel 53 c van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. 
 
Op 1 oktober 2010 staan er ruim dertienduizend  ingeschreven bij de scholen van Quadraam. De 
stichting Quadraam houdt dertien scholen voor voortgezet onderwijs in stand op 19 locaties in 
Arnhem, Didam, Duiven, Zevenaar en Elst (GLD). 4 scholen hebben een confessionele grondslag, 9 
een openbaar karakter. De scholen zijn opgedeeld in vijf clusters, waarvan twee brede 
scholengemeenschappen, een in Zevenaar/Didam en een in Duiven. Verder het scholencluster 
Arnhem Zuid en het cluster in Arnhem Noord. Ten slotte het cluster van twee praktijkscholen en een 
expertisecentrum.  
 
Taken Raad van Toezicht  
De stichting Quadraam wordt bestuurd door het College van Bestuur. De Stichting Quadraam kent 
een Raad van Toezicht bestaande uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. De Raad van 
Toezicht oefent toezicht uit op het College van Bestuur ten aanzien van het strategische 
(meerjaren)beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Bovendien treedt de Raad 
van Toezicht op als kritisch klankbord voor het College van Bestuur ten aanzien van strategische 
vraagstukken. De strategische afwegingen van het College van Bestuur worden door de Raad van 
Toezicht getoetst aan de organisatiedoelstellingen en de belangen van interne en externe 
stakeholders. 
 
Raad van Toezicht: profiel  
Bovenstaande taken geven een beeld met betrekking tot de competenties die in de Raad van Toezicht 
aanwezig moeten zijn om de toezichthoudende taak naar behoren te kunnen vervullen. Deze 
competenties vinden hun vertaling in onderstaande profielschets, die uitgaat van de meer algemene 
profielkenmerken zoals verwoord in de code Goed Bestuur van de VO-raad en in de statuten en het 
reglement Raad van Toezicht van de stichting Quadraam. Daarnaast bevat de profielschets meer 
specifieke profielkenmerken, zoals overeengekomen tussen Raad van Toezicht en College van 
Bestuur.  
 
Profiel conform statuten 
Conform de statuten van de stichting Quadraam dienen leden van de Raad van Toezicht te voldoen 
aan het volgende profiel: 
a. Leden van de Raad van Toezicht moeten het doel en de grondslag van de stichting 

onderschrijven.   
b. Conform artikel 10 lid 3 van de statuten dient één lid van de Raad van Toezicht voorstander te zijn 

van openbaar onderwijs. Twee leden van de Raad van Toezicht dienen voorstander te zijn van het 
interconfessioneel onderwijs, waarvan er één van katholieke huize is en één met een protestants-
christelijke achtergrond. Zij houden toezicht op de identiteit van de confessionele scholen 
respectievelijk het karakter van de openbare scholen. De andere leden van de Raad van Toezicht 
dienen de grondslag van de scholen van de stichting als omschreven in artikel 2 en 3 van de 
statuten te onderschrijven. 

c. Leden van de Raad van Toezicht zijn bij voorkeur woonachtig in het voedingsgebied en hebben 
geen dienstverband met de stichting. 

d. Leden van de Raad van Toezicht mogen niet middellijk of onmiddellijk deelnemen aan leveringen 
of aannemingen ten behoeve van de stichting. 

e. In de Raad van Toezicht zijn de stakeholders van de stichting vertegenwoordigd o.a. uit het 
afnemende veld (bedrijfsleven, vervolgopleidingen). 

f. Bij de leden van de Raad van Toezicht zijn noodzakelijke functionele specialismen 
vertegenwoordigd en is kennis aanwezig van onderwerpen als financiën, onderwijs, openbaar 
bestuur, juridische zaken, personele zaken. 
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Algemene profielkenmerken volgens de Statuten en Reglement Raad van Toezicht Quadraam  
 Ten minste een lid van de Raad van Toezicht is expert op financieel gebied.  
 In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige  
 verdeling tussen mannen en vrouwen.  
 De Raad van Toezicht dient zodanig samengesteld te zijn dat de leden ten opzichte van elkaar en 

ten opzichte van het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren.  
 Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en leden van de Raad van Toezicht 

wordt vermeden.  
 
Specifieke profielkenmerken 
Een lid van de Raad van Toezicht heeft een academisch werk- en denkniveau. Hij/zij beschikt over 
kennis, inzicht en begrip voor het maatschappelijk ondernemerschap in het brede veld van onderwijs. 
Hij/zij heeft een brede belangstelling voor maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen, zowel binnen 
als buiten het werkgebied. Ook beschikt hij/zij over relevante netwerken op strategisch niveau in de 
private en/of de publieke sector. Hij/zij is een integere en onafhankelijke sparringpartner voor het 
College van Bestuur. Hierbij vindt hij/zij de juiste balans tussen inhoudelijke betrokkenheid bij de 
hoofdlijnen van het bestuursbeleid en een controlerende rol op afstand. Bij het uitoefenen van toezicht 
laat een lid van de Raad van Toezicht zich leiden door de door de VO raad vastgestelde code Goed 
Onderwijsbestuur. Daarnaast geldt voor de voorzitter dat hij/zij in staat is om conform alle relevante 
aspecten sturing te geven aan het integrale proces van toezicht, waarbij verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit van eigen functioneren van de Raad specifiek en bewust aanwezig is.  
 
Vacature Raad van Toezicht Quadraam per 1 januari 2011 
De Raad van Toezicht heeft een vacature voor lid van de raad per 1 januari 2011. Bij de werving van 
kandidaat geldt bovenstaand algemene profiel. Als deskundigheidsgebied wordt gezocht naar een 
kandidaat die kennis heeft op te terrein van arbeidsvoorwaarden. De vacature wordt ingevuld op basis 
van het bindend voordrachtsrecht van de GMR: zie procedure benoeming lid RvT.  
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