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PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT VAN HALL LARENSTEIN 

Vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht van 9 december 2015 en aangepast in zijn 

vergadering van 30 mei 2017 naar aanleiding van het besluit van de raad van toezicht over zijn 

honorering van 14 december 2016. 

Algemeen 

Van Hall Larenstein is een "University of Applied Sciences" die hoogwaardige, ambitieuze en 

innovatieve professionals opleidt die bijdragen aan een duurzame wereld. Bij Van Hall Larenstein 

studeren ongeveer 4.600 studenten en werken ongeveer 400 medewerkers. Van Hall Larenstein 

richt zich op regionale, nationale en internationale studenten. 

Van Hall Larenstein is de groenste hogeschool van Nederland en laat dit zien in elke opleiding, in 

de inhoud van haar onderzoek en in haar bedrijfsvoering. Daarbij kiest de hogeschool een duidelijk 

inhoudelijk profiel dat het kader vormt voor alle strategische keuzes op het gebied van onderwijs 

en praktijkgericht onderzoek. 

Elke opleiding van de hogeschool levert een bijdrage aan minimaal één van de speerpunten van 

het profiel van de hogeschool, waarbij alle studenten leren multi- en interdisciplinair te werken. 

Van Hall Larenstein is een persoonlijke hogeschool die ruimte geeft aan de individuele student voor 

het ontwikkelen van zijn talenten in een inspirerende omgeving. 

Met onderzoek en kennisvalorisatie levert Van Hall Larenstein een bijdrage aan innovatieve en 

duurzame ontwikkelingen in samenwerking met partners uit het werkveld. 

Taken en bevoegdheden raad van toezicht 

Op basis van de statuten van de Stichting Van Hall Larenstein waarvan de hogeschool uitgaat, 

heeft de raad van toezicht de taak toezicht te houden op het college van bestuur van de 

hogeschool en op het beheer van de hogeschool. De raad van toezicht staat het college van 

bestuur met raad bij. 

De raad van toezicht is in elk geval belast met het toezicht op de naleving van de op de instelling 

betrekking hebbende wetten alsmede de krachtens die wetten uitgevaardigde regelingen, 

richtlijnen, aanwijzingen en reglementen, en op naleving van de omgang met de branchecode goed 

bestuur hogescholen. Daarnaast ziet de raad van toezicht toe op de rechtmatige verwerving en op 

de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de hogeschool. 

Ook ziet de raad van toezicht toe op de vormgeving van de kwaliteitszorg. 

De raad van toezicht heeft de bevoegdheid een lid van het college van bestuur te benoemen, te 

schorsen en te ontslaan. De raad heeft eveneens de bevoegdheid de beloning van de leden van het 

college van bestuur vast te stellen. 

De raad van toezicht legt jaarlijks in het jaarverslag van Van Hall Larenstein verantwoording af 

over de uitvoering van de taken en uitoefening van zijn bevoegdheden. 

Samenstelling en werkwijze 

De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste 

drie en ten hoogste zeven leden. De leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier 

jaar en zijn na afloop van die periode eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. 

De leden van de raad worden benoemd door de raad van toezicht. Eén van de leden wordt 

benoemd op voordracht van de medezeggenschapsraad. 

De raad van toezicht heeft drie commissies ingesteld te weten een Auditcommissie, een Commissie 

Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteit (OOK), en een remuneratiecommissie. 

De werkwijze van de commissies is vastgelegd in een afzonderlijk reglement. 

 



Vastgesteld door de raad van toezicht Van Hall Larenstein University of Applied Sciences op 30 mei 2017 
Kenmerk raad van toezicht 2017-42 

Profielschets 

Elk lid van de raad van toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor 

de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad van 

toezicht. 

Vanuit de hoofdtaken zijn voor een goed functioneren van de raad zijn de belangrijkste 

profielkenmerken: 

 beschikkend over langdurige bestuurservaring bij grote professionele organisaties, kennis 

van financiën en van de inhoud van de focus van de hogeschool; 

 kennis van de regio’s waarin de hogeschool opereert; 

 kennis van de landelijke sector; 

 beschikkend over een relevant relatienetwerk; 

 juridisch goed onderlegd zijn en bij voorkeur ruime ervaring hebben in het openbaar 

bestuur; 

 geen “conflicting interests” hebbend, in de zin van de branchecode goed bestuur 

hogescholen; 

 beschikkend over een geheel onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van het 

college van bestuur; 

 beschikkend over kennis en affiniteit met het specifieke karakter van de hogeschool; 

 handelend conform de branchecode goed bestuur hogescholen naar letter en geest; 

 inzicht hebbend in maatschappelijke ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal; 

 voldoende tijd beschikbaar hebben om vergaderingen van de raad van toezicht grondig 

voor te bereiden en bij te wonen. 

Daarnaast is het wenselijk dat de leden functioneren (wonen en/of werken) in de directe regionale 

omgeving van de vestigingsplaatsen van Van Hall Larenstein. 

Door middel van spreiding van de leden zou zo veel mogelijk een mix van deskundigheden en 

maatschappelijke sectoren moeten worden bewerkstelligd: 

 beroepsonderwijs; 

 onderzoek; 

 financiën; 

 bedrijfsleven; 

 openbaar bestuur. 

Minimaal één lid van de raad van toezicht is een zogenoemde financiële expert, hetgeen inhoudt 

dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij 

naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen. Minimaal één lid van de raad van toezicht heeft 

gedegen kennis van onderwijs en onderzoek. 

Voor het vervullen van de functie van voorzitter worden de volgende extra kwaliteiten gevraagd:  

 beschikkend over het vermogen om leden van raad van toezicht en van het college van 

bestuur, waar nodig, ter verantwoording te roepen; 

 beschikkend over het vermogen om tot een positieve samenwerking binnen de raad van 

toezicht en met het college van bestuur te komen; 

 bereidheid om actief de landelijke ontwikkelingen rondom governance in het hbo te volgen; 

 beschikkend over analytisch vermogen en daadkracht om vergaderingen van de raad van 

toezicht voor te bereiden en te leiden; 

 beschikkend over ruime communicatieve vaardigheden. 

De volgende functies zijn onverenigbaar met de gewenste onafhankelijkheid: 

 in dienst zijn bij een andere hogeschool;  

 een dienstbetrekking hebben bij één van de externe toezichthouders van de hogeschool;  

 leidinggevende zijn bij de belangrijkste formele partners van de hogeschool. 

Samenstelling 

De leden moeten afzonderlijk en gemeenschappelijk de rollen van de toezichthouder goed kunnen 

vervullen: toezichthouden en adviseren. 
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Bezoldiging 

De voorzitter van de raad van toezicht ontvangt jaarlijks € 13.500,--, De leden van de raad van 

toezicht ontvangen jaarlijks € 9.000,- . 


