
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gezocht: voorzitter en twee leden voor de voordrachtscommissie ‘Bestuur’ 
 
Opdracht  
In het bestuur van de VTOI-NVTK zijn  twee vacatures ontstaan voor nieuwe bestuursleden door het 
aflopen van de zittingstermijn. Medio maart zullen we starten met de werving en selectie van 
bestuursleden. Bij de VTOI-NVTK is de voordrachtscommissie verantwoordelijk voor deze procedure.  
 
Taken en verantwoordelijkheden  
Conform de reglementen en statuten selecteert de voordrachtscommissie kandidaat-bestuursleden 
en draagt ze deze voor aan het bestuur. Vervolgens worden de nieuwe bestuursleden benoemd door 
het bestuur, waarna de benoeming formeel wordt bekrachtigd door de ALV. In het reglement 
voordracht en benoeming bestuursleden (op te vragen bij het bureau) kunt u de volledige procedure 
inzien.  
 

Voor de voordrachtscommissie zijn we op zoek naar 3 kandidaten: 
 1 voorzitter en twee leden. 

 
Als lid van de commissie heeft u verschillende verantwoordelijkheden. Naast toezien op het correcte 
verloop van het voordrachtsproces en de werving/selectie van de kandidaten, wordt u ook gevraagd 
verantwoording af te leggen aan de ALV van de VTOI-NVTK over de werkzaamheden van de 
commissie.  
 

De VTOI-NVTK is op zoek naar betrokken en enthousiaste leden die hun 
schouders willen zetten onder deze uitdagende opdracht en die zich 

 duidelijk herkennen in het onderstaande profiel. 
 
 
 
 
 



 
Algemeen  
Het spreekt voor zich, dat u beschikt over ruime toezichthoudende ervaring in één van de 
onderwijssectoren en/of kinderopvang en een actief en betrokken lid van de vereniging bent. U hebt 
kennis van en ervaring met (strategische) HRM – zaken en bent bij voorkeur lid van de 
remuneratie/werkgeverscommissie van uw eigen intern toezichtsorgaan.  
 
Verdere  competenties voor de leden van de kwaliteitscommissie:  
 

▪ Onderschrijven van het verenigingsconvenant en de daarin genoemde kernwaarden en 
kwaliteitskenmerken; 

▪ De kerntaken van de VTOI-NVTK en de doelen en plannen kunnen vertalen naar 
competenties voor kandidaten; 

▪ Het hebben van brede kennis van zaken met betrekking tot de beleidsvelden onderwijs en 
kinderopvang en in het bijzonder governance van onderwijs en kinderopvang;  

▪ Op de hoogte zijn van de relevante politieke en maatschappelijke trends en discussies die 
gaande zijn over en binnen de sectoren onderwijs en kinderopvang; 

▪ Tijd, commitment en motivatie kunnen inbrengen;  

▪ Gevoel hebben voor de wijze waarop verenigingen functioneren en de daarbij geldende 
spelregels respecteren.  

 
Selectie  
De werkgeverscommissie van het bestuur van de VTOI-NVTK is verantwoordelijk voor het proces van 
werving en selectie van leden van de voordrachtscommissie. Bij het samenstellen zal bij gelijke 
geschiktheid van kandidaten worden gekeken naar:  
 

▪ Functionele aspecten (kennis, kunde en vaardigheden)  

▪ Persoonsgebonden aspecten (gender, leeftijd, achtergrond, netwerk)  

▪ Teamaspecten (specialisatie en rol)  
▪ Spreiding van sectoren  

 
Na de briefselectie zal er een (telefonisch) interview plaatsvinden waarna de werkgeverscommissie 
van het bestuur een keuze zal maken.  
 
Praktisch 
De benoeming geldt voor de periode dat de opdracht van kracht is en dat is tot en met de 
benoeming van de nieuwe bestuursleden op 16 mei 2019. De bijeenkomsten vinden plaats op een 
nader te bepalen locatie.  
 
Interesse? 

U kunt zich kandidaat stellen door een mail te sturen naar bureau@vtoi-nvtk.nl met daarin een 

(korte) motivatie en uw CV. Dit kan tot en met 22 februari 2019. Wilt u eerst meer informatie? 

Neemt u dan contact op met het bureau van de VTOI-NVTK via 079-3639104 of per mail aan 

bureau@vtoi-nvtk.nl. 

Tenslotte 
Wij bieden een uitdagende omgeving, waarin u de kans wordt geboden met elkaar een 
fundamentele discussie te kunnen voeren over de kwaliteit van toezicht. De onkostenvergoeding is 
op basis van de vastgestelde regeling voor commissiewerk.  


