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Profielschets voorzitter en lid Raad van Toezicht CKC Drenthe 

 

Inleiding 

CKC Drenthe is de werknaam van twee stichtingen met een gezamenlijke en geïntegreerde 

organisatie in onderwijs en opvang. CKC Drenthe heeft een Raad van Toezicht en een 

tweehoofdig College van Bestuur. Het bestuur en de bedrijfsvoering van de organisatie is in 

opdracht gegeven aan het College van Bestuur. Deze werkwijze is beschreven in de statuten, 

het bestuursstatuut en het managementstatuut. De strategische ambities van CKC Drenthe 

zijn verwoord in het Koersplan 2021-2025: Samen zichtbaar sterker! 

 

CKC Drenthe omvat 30 kindcentra die zijn verspreid over de gemeenten Assen, Aa en Hunze, 

Borger-Odoorn, Tynaarlo, Noordenveld en Midden-Drenthe. Gezamenlijk verzorgen 740 

medewerkers opvang, onderwijs en ondersteuning voor circa 6.550 kinderen. Medewerkers 

van het bestuursbureau ondersteunen de kindcentra, het College van Bestuur en de Raad 

van Toezicht bij hun werkzaamheden.  

 

De leden van de Raad van Toezicht van CKC Drenthe zijn lid van zowel van de Raad van 

Toezicht van CKC Drenthe (onderwijs) als CKC Drenthe Kinderopvang. Hoewel aparte 

stichtingen, is de topstructuur van opvang en onderwijs volledig geïntegreerd. Voor de 

besturing van de beide stichtingen worden respectievelijk de Code Goed Bestuur van de PO-

Raad (onderwijs) en de Governance Code Kinderopvang gehanteerd. 

 

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. Binnen de Raad zijn drie commissies actief: de 

financiële commissie, de kwaliteitscommissie en de remuneratiecommissie, waarvan de 

leden onder meer zijn belast met het voeren van de werkgeversgesprekken met de leden 

van het College van Bestuur. De huidige Raad van Toezicht is per 1 januari 2022 op zoek naar 

een nieuwe voorzitter en een nieuw lid. Wij vinden het belangrijk dat de RvT een divers 

samengestelde mix is van personen, deskundigheid en ervaring. 

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft het recht om voor vacatures 

van de Raad van Toezicht een advies uit te brengen op de op te stellen profielschets. De 

GMR heeft een positief advies gegeven op deze profielschets op 8 september 2021. De 

profielschets is door de Raad van Toezicht vastgesteld op 9 september 2021. 

 

Toezichtsvisie en toezichtskader 

De Raad van Toezicht handelt overeenkomstig een toezichtsvisie en een toezichtskader, 

welke als bijlage bij deze profielschets zijn opgenomen (zie het digitaal informatiepakket bij 

de vacature). 
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Rollen  

De Raad van Toezicht heeft de volgende rollen: 

• toezichthoudende rol: de Raad is belast met het intern toezicht op de organisatie en het 

handelen van het College van Bestuur en keurt een aantal belangrijke beleidsbeslissingen 

goed;  

• adviserende rol: de Raad heeft het vermogen en de attitude om inhoud te geven aan de 

klankbordfunctie, voert de dialoog met het College van Bestuur en neemt daarbij ook 

zelf initiatieven;  

• werkgeversrol: de Raad vervult de rol van werkgever en is vanuit die rol belast met het 

werven en selecteren, aanstellen, beoordelen en ontslaan van de leden van het College 

van Bestuur; 

• netwerkrol: vanuit zijn eigen positie ondersteunt de Raad waar nodig het College van 

Bestuur in het netwerk van interne en externe stakeholders. 

 

Wij zoeken een kandidaat 

1. die past bij CKC Drenthe Opvang & Onderwijs en zich wil verbinden aan de identiteit 
van de beide stichtingen. Identificatie met de doelstelling is uitgangspunt van 
handelen, daarnaast binding met de missie, de ambitie en de strategie van de 
organisatie; 

2. die bereid en in staat is om individueel en als teamspeler in lijn met de toezichtsvisie 
in de Raad te kunnen participeren om een toegevoegde waarde te leveren.  
De vacatures hebben betrekking op een voorzitter met een bestuurlijke achtergrond 

en een RvT-lid met een onderwijskundige/pedagogische achtergrond; wij zoeken 

daarom  kandidaten die beschikken over een academische opleiding/denk- 

werkniveau op bestuurlijk respectievelijk onderwijskundig/pedagogisch gebied;  

3. met toezichthoudende kwaliteiten en -in ieder geval voor de voorzitter- 
toezichthoudende en bestuurlijke ervaring; 

4. met inzicht in het functioneren van (financiële) processen in complexere  

 organisaties; 

5. die beschikt over een relevant netwerk; 

6. met een brede maatschappelijke belangstelling vanuit één of meer voor de opvang- 

en onderwijsorganisatie relevante perspectieven; 

7. die functioneert op strategisch- en beleidsmatig niveau; 

8. die communicatief vaardig is; 

9. die tijd heeft voor circa zes à acht vergaderingen per jaar (in principe ’s avonds, 

commissievergaderingen overdag) en daarnaast beschikbaar is voor extra overleg 

overdag (o.a. ca. vijf bezoeken aan kindcentra per jaar); 

10. met een onafhankelijke instelling, die naar gelang de situatie op een verbindende, 

alerte, indien nodig confronterende wijze en met gevoel voor humor wil participeren 

in onze Raad van Toezicht.  
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Voor de nieuwe voorzitter geldt dat hij of zij beoogd lid is van de remuneratiecommissie. 

Voor het nieuwe lid geldt dat hij of zij beoogd lid is van de kwaliteitscommissie. Van 

kandidaten is het een pré dat zij over een relevant netwerk in Noord-Nederland beschikken.  

 

Wij bieden 

• de kans om een actieve bijdrage te leveren aan het christelijk primair onderwijs en 
kinderopvang; 

• samenwerking met de overige RvT-leden en het College van Bestuur; 

• een binnen de sector passende, gematigde vergoeding; 

• een gezonde en goed georganiseerde organisatie waar leren van en met elkaar voor 
iedereen belangrijk is. 

 

Begeleiding  

De Raad van Toezicht van CKC Drenthe heeft Erik Versteege (Versteege Search B.V) gevraagd 

om de procedure werving & preselectie voorzitter en lid Raad van Toezicht CKC Drenthe te 

begeleiden.  

 

Informatie over CKC Drenthe en de scholen die onder haar bevoegd gezag vallen, is te 

vinden op www.ckcdrenthe.nl. Belangstellenden kunnen op www.versteege-search.nl een 

digitaal informatiepakket downloaden. Voor meer informatie over de inhoud van de functie 

en over de benoemingsprocedure kunt u contact opnemen met Erik Versteege. 

 

Solliciteren en tijdschema 

Hebt u belangstelling voor de vacature voorzitter of  lid Raad van Toezicht CKC Drenthe? Dan 

ontvangen wij graag een korte motivatie en uw cv; beide documenten kunt u sturen naar 

info@versteege-search.nl. 

 

Sluitingsdatum     11 oktober 2021 

Preselectiegesprekken    oktober-november 2021 

Eerste ronde sollicitatiegesprekken   november 2021 (namiddag en avond) 

Tweede ronde sollicitatiegesprekken(optioneel) november 2021 (avond) 

 

Contactgegevens 

Erik Versteege 

Vijverlaan 40 

7553 CC  Hengelo (O) 

074 – 260 0097 

Tel: 06 – 1625 9779 

info@versteege-search.nl 

www.versteege-search.nl 

Secretariaat: 

Mariska Compagnie 

Tel: 06 – 2787 6815 

mariska.compagnie@versteege-search.nl 

 


