
 

 

Profielbeschrijving toezichthouders Futura College 
 
Algemeen: 
Het Futura College is een praktijkschool in Woerden met ongeveer 240 leerlingen. Het is een 
zogenaamde eenpitter hetgeen inhoudt dat de school geen deel uitmaakt van een groter 
overkoepelend bestuur. De school valt onder de Stichting voor interconfessioneel 
praktijkonderwijs te Woerden. 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit een aantal toezichthouders en een uitvoerend 
bestuurder. Deze laatste is tevens de directeur van de school en bekleedt de functie 
directeur/bestuurder. 
De toezichthouders: 
Op dit moment zijn er drie toezichthouders. Statutair mogen er maximaal vijf toezichthouders deel 
uitmaken van het bestuur. Dat is ook het aantal dat het zittend bestuur bij voorkeur nastreven. 
Derhalve is de school op zoek naar twee nieuwe toezichthouders. 
Algemene profielvereisten voor elke toezichthouder omvatten de volgende ervaringen, kwaliteiten 
en competenties: 

ü HBO werk- en denkniveau; 
ü Affiniteit met de doelstelling van het praktijkonderwijs; 
ü Gevoel voor verantwoording naar primaire stakeholders (leerlingen, ouders, docenten); 

Inzicht in het veld van andere stakeholders (politiek/maatschappij); 
ü Voldoende inzicht in taken en rollen tussen toezichthouder en uitvoerend bestuurder, 

bekendheid met de uitgangspunten van Governance; 
ü Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand (rolvast); 

Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen 
oefenen; 

ü Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een 
oordeel te kunnen vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden en 
om het beleid van de Stichting te kunnen toetsen; 

ü Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de 
bestuurder; 

ü Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 
ü Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling 

van de functie. 

Voor de eerste specifieke vacature wordt gezocht naar een kandidaat die beschikt over: 
ü Juridische kennis en zo mogelijk ook ervaring, bij voorkeur in het speelveld van het 

onderwijs; 
ü Een goed, lokaal georiënteerd (bedrijfs)netwerk is een pré. 

EN: 
 
Voor de tweede specifieke vacature wordt gezocht naar een kandidaat die beschikt over: 

ü Kennis en ervaring met betrekking tot de huisvesting van het Futura College. Denk 
daarbij aan verduurzaming, meer-jaren onderhoudsplanning, uitbreidingen en 
aanpassingen, vergunningen, contacten met de gemeente enz. 

ü Een goed, lokaal georiënteerd (bedrijfs)netwerk is een pré.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur vergadert gemiddeld zesmaal per jaar. Daarnaast zijn er ieder jaar enkele 
bijeenkomsten waarbij de aanwezigheid van de toezichthouders op prijs wordt gesteld. 
De aanstelling van toezichthouders zal geschieden voor een periode van vier jaar. Leden zijn 
daarna nog maximaal tweemaal benoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar.  
 
Vergoeding: 
De functie is onbezoldigd. 
 
Wilt u meer weten? 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met André Dokman, bestuurder en directeur.  
 
Telefoon: 0348 – 45 73 20 
info@futuracollege.nl 
 
Kijk op www.futuracollege.nl voor meer informatie over de school. 
 
De eerste kennismaking verloopt altijd via een informatieve kennismaking met het huidige 
bestuur waarbij u ruimschoots de gelegenheid krijgt om uw vragen te stellen.  
 
 
 


