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Voordracht benoeming lid Raad van Toezicht

Geacht College,
De Raad van Toezicht (RvT) van Stopoz heeft een rooster van aftreden vastgesteld en
graag informeren wij u over het volgende: wij hebben u reeds op de hoogte gesteld van
het vertrek van mevrouw P. Huisman en de daarmee vrijgekomen vacature voor een lid
Raad van Toezicht, profiel Algemeen/Bedrijfsmatig met juridische affiniteit. De heer Bert
Groenewoud heeft aangegeven in het kader van de nieuwe Code Goed Bestuur PO zijn
functie in de Raad van Toezicht te willen neerleggen vanwege belangenverstrengeling
met zijn huidige functie als Bestuurder. Hij zal om die reden per 1 augustus a.s.
aftreden.
Hierdoor ontstaat er een vacature op de portefeuille Onderwijs.

Voor het vervullen van de RvT portefeuilles zijn vooraf duidelijke functieprofielen
opgesteld om de juiste kandidaten te kunnen werven en selecteren. De
Benoemingsadviescommissie (BAC) is samengesteld uit twee leden van de GMR en twee
leden van de RvT. Er zijn in totaal 3 kandidaten gesproken voor het profiel
Algemeen/Bedrijfsmatig met juridische affiniteit en 3 kandidaten voor het profiel
onderwijs. Alle kandidaten zijn gesproken door alle leden van de BAC in twee
gespreksrondes. Dit heeft geresulteerd in de selectie van één kandidaat voor de
portefeuille Onderwijs.
De BAC draagt unaniem deze kandidaat voor die per 1 september 2021 kan worden
benoemd als lid van de RvT van Stopoz.
De werving voor de tweede vacature, portefeuille Algemeen/Bedrijfsmatig met juridische
affiniteit, wordt na de zomervakantie opnieuw gestart. We verwachten in het najaar
2021 een kandidaat aan u voor te dragen.
Bijgesloten treft u een beschrijving aan van de werkwijze van de BAC en de profielschets
van de Raad van Toezicht (bijlage 1) en de vacatureteksten waarin opgenomen de RvT
profielen (bijlage 2).

Wij vragen u akkoord te gaan met de benoeming van:
•

Dennis van Velzen
Dennis van Velzen dragen we voor als lid raad van Toezicht, profiel Onderwijs. Hij is
vanuit zijn functie bij de VO raad als senior beleidsmedewerker nauw betrokken bij
het onderwijs, heeft een grote mate van kennis van de actuele wet en regelgeving in
het onderwijs, kennis van ontwikkelingen in het PO, heeft een groot netwerk in het
PO en VO, en hij is gewend om in het onderwijs met zowel bestuurders als
medezeggenschap als toezichthouders te spreken over strategische zaken binnen de
organisatie. Hij heeft blijk gegeven een goed beeld te hebben van de rol en functie
als toezichthouder, mede door zijn ervaring aan de bestuurstafel en heeft de ambitie
om een goed toezichthouder te zijn. We verwachten dat hij veel tijd en energie wil
steken om zich verder te ontwikkelen tot een goed toezichthouder.
Dennis van Velzen past goed binnen de Stopoz organisatie waar met de komst van
de nieuwe bestuurder, nieuwe lijnen zijn uitgezet. De Raad wil graag met het
voordragen van deze kandidaat een bijdrage leveren aan ‘verjonging’ en diversiteit in
de Raad. Tegen deze achtergrond in combinatie met zijn scherpe analytische blik,
een positief kritische houding en prettige persoonlijkheid, zijn motivatie om als
toezichthouder in het PO te werken, zal Dennis van Velzen goed passen in het team
van de Raad van Toezicht van Stopoz.

Met de aanstelling van dit nieuwe lid van de RvT verwachten we dat Stopoz zal
beschikken over een deskundige RvT die kan bogen op ruime ervaring, deskundigheid en
betrokkenheid. Deze RvT moet in staat zijn om haar toezichthoudende taken adequaat
uit te voeren en Stopoz de onderwijsorganisatie te laten zijn die de ingezette
strategische koers verder kan voortzetten met de missie ‘Onderwijs van vandaag
verbinden met de wereld van morgen’ en een schoolklimaat waarbinnen leerlingen en
personeel uitgedaagd worden en met plezier werken’.

Met vriendelijke groet,

M.P. Stuifbergen
College van Bestuur

