
VACATURE
LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
(PROFIEL ONDERWIJS)

De organisatie
Het Lorentz Casimir Lyceum is een zelfstandig 
lyceum in Eindhoven, dat valt onder de Stichting 
Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs  
Eindhoven. Op het Lorentz Casimir Lyceum zitten 
leerlingen, die lessen volgen op havo-, atheneum- 
of gymnasiumniveau dicht bij het centrum van 
Eindhoven. Vanaf 2024 komt er een nieuw gebouw 
op dezelfde locatie (achter het huidige gebouw). 
Een stadse school, midden in het groen. Dit geeft 
de school haar typische gevoel van geborgenheid. 
Het onderwijs is uitdagend. In de lessen worden de 
leerlingen geïnspireerd om nieuwsgierig te zijn en 
buiten de lessen zijn veel extra activiteiten voor wie 
dat wil. De ruim 1.100 leerlingen voelen zich thuis 
en veilig op deze school. Een fijne balans tussen 
rust en dynamiek. De school is onderdeel van 
het ORION samenwerkingsverband. Voor meer 
informatie zie de website: lcl.nl.

Taken Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is binnen de Stichting belast 
met het toezicht op het bestuur, het bevoegd 
gezag, van het Lyceum. Het bestuur (de rector-
bestuurder) bepaalt de koers en doelstellingen van 
de school en ziet toe op de realisatie daarvan. De 
Raad van Toezicht evalueert en toetst het door het 
bestuur gevoerde beleid. De leden van de Raad 
van Toezicht dienen gezamenlijk te beschikken 
over de vereiste kennis en ervaring om de doelen 
van beleid en strategie, de dienstverlening, de 
organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin 
te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat 
te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht 
maatschappelijk breed geïnformeerd zijn.  

Functieprofiel
De ideale kandidaat:

•  heeft ervaring in het Voortgezet Onderwijs en 
heeft een onderwijskundige achtergrond;

•  onderschrijft de doelstellingen en de grondslag 
van de Stichting en de school en heeft affiniteit 
met het Lorentz Casimir Lyceum;

•  kan zonder last of ruggespraak acteren binnen 
de Raad van Toezicht;

•  betracht de nodige discretie, is integer en 
neemt, waar het vertrouwelijke informatie betreft, 
geheimhouding in acht;

•  heeft bij voorkeur ervaring op het gebied van 
bestuur en/of toezicht;

•  beschikt over een academisch werk- en  
denkniveau;

•  bezit een brede maatschappelijke betrokkenheid 
en relevant netwerk;

•  heeft inzicht in maatschappelijke en politieke 
verhoudingen, zowel lokaal, regionaal als ook 
landelijk;

•  kan het bestuur beoordelen en toetsen met  
relatief globale maar adequate en relevante 
informatie;

•  kan meedenken met het bestuur en kan  
waardevolle adviezen geven;

•  heeft kennis van wet- en regelgeving binnen het 
Voortgezet Onderwijs. 



Competenties/gedragskenmerken
De kandidaat:

•  is zich bewust van haar/zijn positie als toezicht-
houder en is in staat voldoende afstand te  
houden van het operationele management;

•  concentreert zich op hoofdlijnen en het beleid 
op langere termijn;

•  geeft mede vorm aan beslissingen over beleids-
aangelegenheden;

•  richt zich op alle voor het Lorentz Casimir Lyceum 
relevante actuele ontwikkelingen;

•  geeft op constructieve wijze mede richting aan 
het uitbouwen en continuïteit van het Lyceum;

•  vermijdt elke vorm van belangenverstrengeling 
inzake haar/zijn werkzaamheden voor de Raad 
van Toezicht;

•  handelt op sociale en ethische wijze, zowel  
binnen als buiten het Lyceum.

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit een oneven 
aantal leden, met een minimum van vijf, die 
benoemd worden voor een periode van vier jaar. 
De benoeming kan daarna nog eenmaal 
verlengd worden met een periode van vier jaar. 
De Raad van Toezicht komt gemiddeld 6 keer per 
jaar bijeen. Daarnaast zijn de leden incidenteel en 
individueel bij speciale gelegenheden aanwezig. 
De Raad van Toezicht hanteert als uitgangspunt 
dat zij pluriform is samengesteld en dat zij beschikt 
over voldoende deskundigheid en ervaring.

Procedure, reacties en inlichtingen
Aangezien het aftredende lid op voordracht van 
de Oudercommissie lid is geworden, hecht de 
Raad van Toezicht er waarde aan dat de Ouder-
commissie voor deze vacature wederom een 
voordracht doet. Daarom kunnen de sollicitaties, 
voorzien van een korte motivatie en een Curricu-
lum Vitea, per email worden gericht aan de Ouder-
commissie, email: oudercommissie@lcl.nl of aan 
de secretaris van de sollicitatiecommissie van de 
Raad van Toezicht, de heer J.E. Blankevoort, email: 
jaap.blankevoort@drive4result.nl.

Niet benoembaar tot de Raad van Toezicht zijn 
o.a. (directe familieleden van) werknemers van de 
Stichting Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs 
Eindhoven, leden van de Medezeggenschaps-
raad, leerlingen van het Lorentz Casimir Lyceum, 
of andere personen met een functie waardoor er 
belangenverstrengeling zou kunnen optreden.


