
Lid Raad van Toezicht Mendelcollege      

De Raad van Toezicht (RvT) van het Mendelcollege, een interconfessionele (rk en pc) school voor tweetalig 

onderwijs, gymnasium, atheneum, havo en mavo met ruim 1700 leerlingen in Haarlem-Noord, zoekt per 

augustus 2021 twee leden voor de Raad van Toezicht 

De wervingsprocedure heeft betrekking op twee vacatures, beide vanwege het aflopen van de maximale 

zittingstermijn. 

Onze organisatie 

De opgave voor Het Mendelcollege in de komende vier jaar is om een vooraanstaande school te zijn én te 

blijven, met uitstekende onderwijsresultaten, voor de leerling én de medewerker en een focus op de 

persoonsvorming van de leerling in ons onderwijs. Voor Haarlem en de omliggende gemeenten. Dit alles met de 

TTO-afdeling, het aanbod op Kunst & Cultuur, de ontwikkeling richting een LOOT-licentie 

(Topsporttalentschool) en het brede palet aan andere activiteiten (denk onder andere aan robotica en debatteren).  

De school wordt in de lijn aangestuurd door een rector-bestuurder, ondersteund door twee conrectoren. Tevens 

zijn er zeven afdelingsleiders. Tezamen is dat de schoolleiding. Alle docenten hebben een afdelingsleider als 

leidinggevende. Verder hebben de onderwijs ondersteunende diensten zoveel mogelijk een eigen hoofd dat ze 

aanstuurt. Deze hoofden van dienst vallen onder de directie. De docenten hebben hun thuisbasis in de secties, 

daar gaat het primair over ontwikkeling van het vakgebied en didactiek. Daarnaast werken ze ook in een afdeling 

(MAVO-HAVO-VWO).  

Wij vragen 

De Raad van Toezicht van het Mendelcollege is op zoek naar twee nieuwe, enthousiaste leden met de 

kernkwaliteiten: onafhankelijk, integriteit, vertrouwen en samenwerken en hart voor het middelbaar onderwijs. 

Om het profiel van de Raad van Toezicht weer compleet te maken, zoeken wij per 1 augustus 2021 twee leden 

die vooral onderwijskundige en bestuurlijk-juridische kennis en ervaring hebben en affiniteit met of ervaring 

in het onderwijsveld in Haarlem.  

 

De uitgebreide profielschets is bijgevoegd als bijlage. 

Lid Audit- en onderwijscommissie 

Eén van beide nieuw aan te stellen leden van de RvT zal zitting nemen in de auditcommissie. Dit lid beschikt 

over financiële, bestuurlijke, leidinggevende of toezichthoudende ervaring in een complexe 

(onderwijs)organisatie. Samen met een tweede lid van de RvT vormt dit lid de audit commissie. Het andere lid 

zal, samen met een tweede lid van de RvT zitting nemen in de onderwijscommissie. 

Diversiteit 

In de samenstelling van de RvT wordt bij (her)benoeming gestreefd naar diversiteit naar geslacht, 

maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, toezichthoudende ervaring en de rol in het team van de RvT. Bij 

gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan die persoon die de diversiteit in het team het meest kan 

versterken.  

Samenstelling RvT en statutaire kaders 

Bij de samenstelling van de RvT, bestaande uit 5 leden, wordt gelet op de diverse taken en bevoegdheden van de 

RvT zoals vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement van het Mendelcollege. Leden van de RvT dienen 

voldoende maatschappelijke binding te hebben met de gemeente Haarlem en het werkgebied van het 

Mendelcollege. 



Wij bieden 

Een verantwoordelijke rol in een ondernemende en diverse onderwijsorganisatie in Haarlem-Noord. Een unieke 

kans om uw kennis, vaardigheden en betrokkenheid in te zetten en mee te denken over maatschappelijk relevante 

vraagstukken ten behoeve van het Middelbaar Onderwijs. 

Het lidmaatschap van de RvT is onbezoldigd. De Rvt vergadert 6 maal per jaar met het bestuur. 

Procedure en reactie termijn 

De benoemingsadviescommissie bestaat uit 3 leden van de RvT, de bestuurder van het Mendelcollege en een 

vertegenwoordiger van de medezeggenschapsraad. Deze commissie selecteert de kandidaten uit de ontvangen 

reacties en voert de selectiegesprekken. De nieuwe leden van de RvT worden benoemd, op basis van de 

voordracht van de RvT, door de Raad van Toezicht van het Mendelcollege. 

Sollicitaties, voorzien van curriculum vitae en motivatiebrief, kunnen per mail worden verzonden naar het 

secretariaat van het Mendelcollege, info@mendelcollege.nl, Uw mail kunt u richten aan A.M. Mulder, voorzitter 

selectiecommissie Raad van Toezicht ovv “sollicitatie lid RvT Mendelcollege”. Graag ontvangen we uw reactie 

voor 1 april 2021. U ontvangt een bevestiging van uw schrijven na ontvangst. 

  
Voor aanvullende informatie kunt u bellen met secretariaat van het Mendelcollege, 023 - 52 58 421 

 

Bijlage: Profielschets 
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