
De oecumenisch-christelijke grondslag van de
stichting CPOW en het Montessori-gedachtengoed
van de stichting MOP te onderschrijven, zoals die
tot uitdrukking komt in de missie en kernwaarden
van de organisatie. 
Binding hebben met de missie en visie, zoals
geformuleerd in het toezichtkader en het
strategisch beleidsplan. 
Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen,
posities of relaties (functies / nevenfuncties).
Bij voorkeur wonen of werkzaam zijn in de regio
van de organisatie.
Voldoende beschikbare tijd en motivatie voor inzet
en commitment.  
Voldoende kennis en ervaring om een
onderwijsorganisatie en haar succes- en
risicoparameters goed te kunnen beoordelen, of
bereid te zijn deze vaardigheden te ontwikkelen.
Bereidheid tot verantwoording, het zich willen
houden aan wet- en regelgeving.  Integriteit, goed
ontwikkeld normbesef, zorgvuldigheid en
transparantie.
Strategisch inzicht en helikopterview. Tevens
beleidsdocumenten kunnen doorgronden en
analyseren. Daartoe dient er inzicht te zijn in de
planning en controlecyclus, organisatieprocessen
en projectmatig werken.

Algemeen profiel van de toezichthouder
De organisatie verlangt van de toezichthouder te
voldoen aan de volgende functie-eisen:

Profielschets Raad van Toezicht
Stichting CPOW/MOP

Taak en karakterisering Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) is een intern
toezichthoudend orgaan binnen de stichtingen CPOW
en MOP. De taak van de RvT behelst in ieder geval het
werkgeverschap voor het College van Bestuur (CvB),
het zijn van een sparringpartner voor het CvB,
alsmede het houden van integraal toezicht.
Uitgangspunt voor het handelen van de RvT zijn de
missie/visie, de kernwaarden en het beleidsplan zoals
die door het CvB van CPOW/MOP zijn opgesteld, en
door de RvT zijn goedgekeurd. De RvT maakt daarbij
gebruik van een toezichtskader. De leden van de RvT
signaleren via hun netwerk trends in de maatschappij
die voor het beleid van CPOW/MOP van belang zijn. 
 
De stichtingen CPOW en MOP hebben in deze
profielschets gedefinieerd over welke   competenties
en vaardigheden de leden van de RvT dienen te
beschikken. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen
algemene en specifieke competenties. De genoemde
kwaliteiten/competenties voor de toezichthouders
kunnen bij verschillende personen belegd zijn. De
toezichthouders willen als RvT een compleet team
vormen, waarbij sprake is van aanvullende
kennis/ervaring en van denkers en doeners.

Meer informatie over de Stichtingen CPOW en MOP is
te vinden op de websites CPOW en MOP en het
Linkedinprofiel.
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Kritisch-analytisch oordeelsvermogen.
Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
verantwoording naar stakeholders.
Reflectie op de eigen rol, positie, invloed en gedrag.
Bereidheid tot evaluatie van het eigen handelen en
het handelen van de RvT.
Proactieve opstelling (informatie zoeken,
dóórvragen, netwerken).
Bestuurlijke en/ of toezichthoudende ervaring.
Beschikken over relevante netwerken, zowel
beroeps-matig als plaatselijk/regionaal.

Identiteit;
Financieel-economische sturing en
risicomanagement;
Kwaliteit van het onderwijs, innovatie;
Functioneren, samenstelling en structuur van het
bestuur en van het management;
Juridische zaken;
Strategisch HR-beleid;
Vastgoed c.q. facilitair beleid.

In staat te zijn om de bijeenkomsten van het
toezichthoudend orgaan te leiden (vergaderingen
leiden, controle op afhandeling besluitvorming,
samenbindende factor zijn, correctioneel optreden,
conflicthantering beheersen).
Sparringpartner en eerste aanspreekpunt zijn van
(de voorzitter van) het CvB.
Als werkgever van het CvB kennis en ervaring
hebben met het wervings- en selectieproces en het
voeren van beoordelings- en functionerings-
gesprekken.
Representatie van de RvT. 

Specifieke deskundigheid (die bij één of meer
toezichthouders aanwezig dient te zijn)
Door kennis en ervaring aantoonbaar in staat te zijn
om 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:

Specifieke competenties van de voorzitter

Het voortouw nemen in tijden van crisis mogelijk
ook extern boegbeeld en woordvoerder zijn
Regisseur zijn van het gehele toezichthoudings- en
verantwoordingsproces
Regisseur / begeleiding ontwikkelingsproces team
van toezichthouders en individuele ontwikkeling
daarbinnen.

De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens
afwezigheid (zie functie-eisen voorzitter).

Het lidmaatschap van de RvT vraagt een tijdsbeslag
van minimaal twee dagdelen per maand.
Het vacatiegeld is vastgesteld  op €5.000/jaar voor
een lid en €7.500/jaar voor de voorzitter.
Investeringen in de deskundigheid om als
toezichthouder optimaal te functioneren.

NB.

Diversiteit
In de samenstelling van de RvT wordt bij
(her)benoeming gestreefd naar diversiteit naar
geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundig-
heid, toezichthoudende ervaring, leeftijd, regionale
binding en rol in het team.
 
Tijdsbeslag / vergoeding / voortdurende
professionalisering
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