
 

 

 
 
 
 
Profielschets Raad van Toezicht 
Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 22 april 2021 
 
 
Algemene profielkenmerken 
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. 
Elk lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. 
Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de 
vervulling van haar taak, binnen haar rol in het kader van de specifieke profielkenmerken van de Raad. 
Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over een relevant maatschappelijk inzicht, relevante 
maatschappelijke contacten en relevante maatschappelijke betrokkenheid om goed als professioneel 
toezichthouder te kunnen functioneren.  
Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over ervaring in een toezichtfunctie. 
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte 
van het College van Bestuur onafhankelijk kunnen opereren. 
Elke schijn van belangenverstrengeling tussen HKU en leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden. 
 
Specifieke profielkenmerken voorzitter 
De voorzitter van de Raad van Toezicht is in staat om conform alle relevante aspecten sturing te geven aan 
het integrale proces van toezicht. 
 
Specifieke profielkenmerken van alle leden 
Een of meer leden van de Raad van Toezicht hebben bekendheid en affiniteit met de 
volgende onderwerpen: 
· onderwijs en onderzoek; 
· het hoger beroepsonderwijs; 
· brede bedrijfskundige deskundigheid (incl. financiën); 
· HR & organisatieontwikkeling; 
· juridische zaken; 
· integriteitskwesties en reputatiemanagement; 
· specifieke kennis en ervaring op het gebied van kunst en cultuur; 
· diversiteit en diversiteitsbeleid; 
· zicht op ondernemerschap in de creatieve sector; 
· overheid en aansluiting op de politieke actualiteit; 
· positionering, merkversterking, branding en media. 
 
Specifieke profielkenmerken van het lid, door Centrale Medezeggenschapsraad voorgedragen 
Het lid van de Raad van Toezicht, door de Centrale Medezeggenschapsraad voor benoeming voorgedragen, 
heeft in het bijzonder bekendheid en affiniteit met medezeggenschap en met het hoger onderwijs en 
onderzoek. 


