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Toezichthoudend Bestuur van de SKOV

21 september 2015

Artikel 1
De vacature wordt door het vetrekkende lid van het Toezichthoudend bestuur (TB) in een zo
vroeg mogelijk stadium aan het TB en de Uitvoerend bestuurder (UB) gemeld. Het TB neemt een
voorgenomen besluit over de wijze van openstelling van de vacature.
De vacature en het daarvoor geldende profiel wordt door of vanwege het TB openbaar kenbaar
gemaakt.
Het TB benoemt een benoemingsadviescommissie (BAC).

Artikel 2
De commissie telt tenminste drie leden:
Twee leden uit het TB, waarvan één lid fungeert als voorzitter van de commissie en de
uitvoerend bestuurder;
De leden van de BAC hebben zitting zonder last en ruggespraak.

Artikel 3
De BAC gebruikt voor de sollicitatieprocedure het Profiel toezichthouder en samenstelling
toezichthoudend deel van het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (verder: het
profiel)zoals vastgesteld door het TB.
Het TB heeft de bevoegdheid tot aanvulling dan wel nadere detaillering van de in het profiel
genoemde kwaliteiten en eigenschappen.
Het TB stelt het specifieke profiel voor de procedure vast op basis van de het profiel.

Artikel 4
De leden van de BAC zijn ten aanzien van de sollicitanten tot geheimhouding verplicht.

Artikel 5
De BAC streeft naar een unanieme en beargumenteerde voordracht aan het TB, op een zo kort
mogelijke termijn. Indien de BAC niet tot overeenstemming komt, gaan de verschillende adviezen
beargumenteerd naar het TB. Eventuele referenties van de kandidaat worden na instemming
van de kandidaat door de voorzitter van de BAC ingewonnen.
Indien het TB meent het advies van de BAC niet te kunnen volgen, meldt het bestuur dit
schriftelijk onder opgaaf van redenen aan de BAC en voorziet naar eigen inzicht in de vacature.

Artikel 6
Indien de vacature een voordrachtszetel betreft als bedoeld in artikel 4, lid 7 van de statuten (zie
noot 1), treed de BAC in overleg met de (G)MR dan wel de parochies. Daarna stelt de BAC zijn
voordracht aan het TB vast. Indien de BAC meent de voordracht niet te kunnen volgen, meldt zij
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dit schriftelijk onder opgaaf van redenen aan de (G)MR/parochie en verzoekt om een nieuwe
voordracht.
Als ook deze voordracht niet wordt gevolgd, brengt de BAC de parochies/(G)MR op de hoogte en
brengt zelfstandig een advies aan het TB uit onder opgave van redenen.

Artikel 7
Als toezichthoudend bestuurder kunnen niet benoemd worden (zie ook statuten art 4.5, noot 2):
- personen die werknemer van de SKOV zijn;
- een bestuurder of werknemer van een organisatie van ouders en/of lid van de
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad verbonden aan een door de SKOV in stand
gehouden school;
- een bestuurder verbonden aan of in dienst van een organisatie welke pleegt betrokken
te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
-personen die niet schriftelijk verklaren het doel en de grondslag van de stichting te
onderschrijven en geen positieve bijdrage willen leveren aan de verwezenlijking van de
doelstellingen;

Artikel 8
De voorzitter van de BAC voert met de afgewezen kandidaten desgewenst een gesprek over de
reden van afwijzing.

Artikel 9
De benoeming wordt schriftelijk door het TB aan de betrokkene meegedeeld. De benoeming is
pas na aanvaarding door de kandidaat een feit.

Artikel 10
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet besluit het TB naar bevind van zaken.
Noot 1
Statuten Art. 4.7 Tot niet-uitvoerend lid worden ten minste benoemd:
a. één lid vanwege zijn expertise of speciale belangstelling voor identiteit/levensbeschouwing binnen het onderwijs in
overleg met de parochie(s);
b. één lid in overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de scholen voor primair onderwijs, vallend
onder het bestuur van de stichting, met inachtneming van het in artikel 4.5 bepaalde en de profielschets;
c. één lid in overleg met de medezeggenschapsraad van de Scholengemeenschap het “Don Bosco College”, vallend onder
het bestuur van de stichting, met inachtneming van het in artikel 4.5 bepaalde en de profielschets;
d. het bestuur vult zichzelf aan met inachtneming van het in deze statuten bepaalde.

Noot 2
Statuten Art 4.5 Als toezichthoudend bestuurder kunnen niet benoemd worden:
a bestuurder of werknemer zijn van een organisatie van ouders en/of lid van de medezeggenschapsraad
verbonden aan een door de SKOV in stand gehouden school;
b. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken
te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
c. een zodanige andere functie, waaronder het fungeren als leverancier van de stichting,
bekleden dat het lidmaatschap van het bestuur naar het oordeel van het bestuur kan leiden tot
onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan
wel tot ongewenste verstrengeling van belangen;
d. niet schriftelijk verklaren het doel en de grondslag van de stichting te onderschrijven en geen
positieve bijdrage willen leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen.
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