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Lid Raad van Toezicht, Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam / Hogeschool van Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zijn twee instellingen
met één College van Bestuur. Elke instelling heeft een eigen Raad van Toezicht. De Raden van
Toezicht vergaderen gezamenlijk onder leiding van één gedeelde voorzitter.

De medezeggenschap van de Universiteit van Amsterdam (UvA) zoekt een lid voor haar Raad van
Toezicht om voor te dragen aan de Minister van Onderwijs. De voordracht betreft een lid van de Raad
van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam met een academisch profiel en speciaal het
vertrouwen van de medezeggenschap.

Functieomschrijving
In overeenstemming met de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) en de geldende regels voor
corporate governance worden de volgende taken voor de Raden van Toezicht gedefinieerd:

het controleren en goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het instellingsplan;

het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en
aanwending van de rijksbijdrage;

het adviseren van het College van Bestuur over het te voeren beleid;

het toezien op de naleving door het College van Bestuur van wettelijke verplichtingen;

het aanwijzen van een accountant, die verslag uitbrengt aan de raad;

het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg;

het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het College van
Bestuur;

tenminste twee keer per jaar overleg met de medezeggenschap (Centrale Ondernemingsraad UvA,
Centrale Studentenraad UvA).

Profiel lid Raad van Toezicht
Leden van de Raad van Toezicht zijn integere en ervaren bestuurders, met meer dan gemiddelde
affiniteit met hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het zijn teamspelers, die gezamenlijk
het College van Bestuur ondersteunen bij het vorm en richting geven aan bovenstaande
ontwikkelingen en veranderingen. Uitgangspunt bij de veranderingen is dat die zowel in vorm als in
snelheid gedifferentieerd moeten kunnen plaatsvinden. De leden van de Raden van Toezicht tonen
persoonlijke betrokkenheid bij de instellingen, zijn zich er van bewust dat onderwijs en onderzoek
(student en medewerker) centraal staan en dat de UvA en de HvA professionele organisaties zijn
waar veel kennis aanwezig is, die ten volle benut dient te worden door het bestuur. Samen één
richting op gaan betekent dan ook dat ideeën over die richting ook bottom-up opgehaald dienen te
worden, hetgeen een krachtig bestuur impliceert.

Over beleid en besluitvorming wordt open en helder gecommuniceerd. Tegenstellingen worden
blootgelegd en risico's worden benoemd. Om besluiten goed uit te kunnen voeren moeten de
randvoorwaarden worden gecreëerd en financiële middelen worden vrijgemaakt. Daarnaast dient
actief te worden gewerkt aan het creëren en behouden van draagvlak en het bundelen van krachten.
De leden van de Raden van Toezicht van de UvA en de HvA dienen deze oriëntatie te delen, het CvB
te ondersteunen bij de uitvoering hiervan en zij dienen er bij de uitoefening van hun functie zelf ook
naar te handelen.

Een lid van de Raden van Toezicht van de UvA en de HvA moet 1 à 2 dagen per maand beschikbaar
zijn voor het lidmaatschap.

Competenties leden Raden van Toezicht
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Competenties leden Raden van Toezicht UvA en HvA
Leden van de Raden van Toezicht moeten in staat zijn het algemene beleid van de UvA en de HvA te
beoordelen en te bevorderen. Gezamenlijk met de overige leden van de Raden van Toezicht zijn zij in
staat goede controle uit te oefenen op het bestuur van de UvA.

Leden van de Raden van Toezicht zijn teamspelers, beschikken over ruime bestuurservaring, hebben
kennis van het openbaar bestuur. Zij hebben inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in het hoger
onderwijs op zowel nationaal als internationaal niveau. Zij hebben oog voor de veranderende
opvatting in de maatschappij in de richting van het vergroten van transparantie en het afleggen van
verantwoording door omvangrijke publieke instellingen. De leden hebben een functioneel netwerk dat
zij kunnen en willen inzetten ten behoeve van de UvA.

Specifieke competenties Onderwijs en Onderzoek, inclusief kwaliteitszorg
Gegeven de expertise van de zittende leden van de Raad van Toezicht, is voor de vacature in het
bijzonder de academische expertise van belang. Het beoogde lid van de Raad van Toezicht komt
voort uit de wereld van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en is daardoor zeer vertrouwd
met de kenmerkende eigenschappen van de sector en met actuele ontwikkelingen die zich daarin
voltrekken. Zij/hij is bij voorkeur hoogleraar (geweest) en heeft een uitgebreid netwerk in de
academische gemeenschap. Hij/zij is uitstekend in staat om het College kritisch te bevragen met
betrekking tot de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de kerntaken onderwijs en onderzoek en
de daarmee verbonden kwaliteitszorg(systemen).

Specifieke competentie medezeggenschap
Het beoogde lid van de Raad van Toezicht heeft een speciale band met de medezeggenschap. Dit
kan blijken uit een goede relatie met de medezeggenschap in eerdere bestuursfuncties dan wel door
actieve deelname in de medezeggenschap in het verleden. Het beoogde lid is de gesprekspartner
voor de medezeggenschap en streeft een nauwe band na.

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Lucie Gooskens, voorzitter Centrale Studentenraad Universiteit van Amsterdam 
telefoon: 020-535 3726

Of

Dr. Radboud Winkels, voorzitter Centrale Ondernemingsraad Universiteit van Amsterdam 
telefoon: 020-525 3485

Sollicitatie
Als u belangstelling hebt voor deze functie, stuurt u dan een brief met CV onder vermelding van
“vertrouwelijk” voor 22 december 2012 naar:

Universiteit van Amsterdam 
t.a.v. Secretariaat Centrale Ondernemingsraad 
Postbus 19268 
1000GG   Amsterdam

Mocht u via email willen solliciteren, dan kunt u gebruik maken van de "Solliciteer nu"-knop onderaan
deze pagina. Vermeldt u in dat geval "vertrouwelijk" in het onderwerpsveld. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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