
Profielschets van de leden van de raad van toezicht van  
de Stichting Universiteit voor Humanistiek 

 
Algemeen 
De leden van de raad van toezicht  
1. hebben op basis van ruime bestuurlijke ervaring zicht op- en ideeën over het bestuurlijk goed 

functioneren van een universiteit;  
2. hebben inzicht in het functioneren van complexe, professionele organisaties; 
3. zijn in staat maatschappelijke, levensbeschouwelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op 

de lange termijn te beoordelen en de gevolgen daarvan naar de universiteit te vertalen; 
4. zijn in staat integraal toezicht te houden (dat wil zeggen dat zij in staat zijn uiteenlopende 

beleidsaspecten in relatie tot elkaar te wegen); 
5. zijn in staat het college van bestuur onafhankelijk, kritisch en met de nodige distantie te volgen; 
6. zijn in staat strategisch te denken; 
7. hebben een academisch denk- en werkniveau; 
8. hebben aantoonbare affiniteit met het humanistische gedachtegoed. 
 
De voorzitter  
De voorzitter van de raad van toezicht: 
1. beschikt over voldoende gezag en bestuurlijke ervaring om de raad van toezicht te kunnen 

leiden;  
2. heeft overwicht en visie; 
3. is in staat het beleid en de activiteiten van de universiteit te beoordelen in het licht van politieke 

en bestuurlijke ontwikkelingen en kan inschatten wat daarbij gevoelig kan zijn; 
4. is in staat om in een politiek-bestuurlijke omgeving de belangen van de universiteit te behartigen 

of daarover te adviseren; 
5. is in staat een toezichtbeleid te ontwikkelen; 
6. is in staat de universiteit naar buiten en in de media te vertegenwoordigen; 
7. heeft ruime ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving. 
 
De portefeuillehouder financiën 
De portefeuillehouder financiën: 
1. is in staat de financieel-economische ontwikkeling van de universiteit op hoofdlijnen te 

beoordelen en die naar de toekomst te extrapoleren; 
2. is in staat de kwaliteit van de informatievoorziening op financieel-economisch terrein te 

beoordelen en daarover te adviseren; 
3. beschikt over financieel-economische kennis en vaardigheid op (post)academisch niveau. 
 
De leden 
De leden van de raad zijn tezamen in staat: 
1. de levensbeschouwelijke dimensie van onderwijs en onderzoek te beoordelen; 
2. onderwijsactiviteiten en -beleid van de universiteit te beoordelen in het licht van actuele 

onderwijskundige ontwikkelingen;  
3. onderzoeksactiviteiten en -beleid van de universiteit te beoordelen in het licht van actuele 

ontwikkelingen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek; 
4. de juridische kwaliteit van de activiteiten en het beleid van de universiteit te beoordelen; 
5. het beleid en de activiteiten van de universiteit te beoordelen in het licht van actuele 

ontwikkelingen in de organisatiekunde en Human Resources Development (HRD); 
6. het beleid en de activiteiten van de universiteit te beoordelen in het licht van politieke en 

bestuurlijke ontwikkelingen. 
 
 
 
 
 
 
 

Aldus vastgesteld door de raad van toezicht in zijn vergadering van 11 december 2013 en 
goedgekeurd door het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond in zijn vergadering van februari 2014. 

 


