Vacature lid Raad van Toezicht
Op korte termijn is er een vacature voor een derde lid voor de Raad van Toezicht (RvT) door het
uittreden van professor Erik van Luijtgaarden. Wij zoeken een kandidaat met bestuurlijke kennis en
ervaring in het hoger onderwijs die op korte termijn kan starten. De Vrije Hogeschool wil het RvT op
termijn van drie leden naar vijf leden brengen.

Profiel
De RvT houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de Vrije Hogeschool.
Van leden van de RvT vragen wij:
• een grote belangstelling voor of kennis en ervaring op het gebied van Bildung, en Liberal
Education,
• ruime bestuurlijke en bij voorkeur ook toezichthoudende ervaring,
• een goede staat van dienst in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties of de politiek,
• bereid zijn zich als ambassadeur te zetten voor De Vrije Hogeschool,
• een sociale binding met het landelijk werkgebied van de Vrije Hogeschool.

Over deze rol
• de RvT komt in de regel vier keer per jaar bijeen,
• de RvT werkt met aanstellingstermijnen,
• lidmaatschap is gemaximeerd tot twee termijnen,
• het gaat om een onbezoldigde rol (onkosten worden vergoed).
Leden huidige RvT
Harry Starren (Voorzitter): Politicoloog/bestuurskundige Harry Starren beschikt over ervaring in het
leiden/besturen van onderwijsorganisatie de Baak. Hij is nu consultant en in de afgelopen periode was
hij voorzitter van de federatie van de Nederlandse Creatieve Industrie. Hij was als decaan betrokken
bij de oprichting van de Nederlandse school.
Naomi van der Horst (Financiën): Met de oprichting van Werksaambeter geeft Noaomi invulling aan
een filosofie die recht uit haar ondernemershart komt: in Nederland zijn er heel veel mensen met een
rugzakje die een kans verdienen op de arbeidsmarkt. Naomi was als Financieel Directeur verbonden
aan de Vrije Hogeschool van 2000 tot 2015. Daarnaast was zij voorzitter van het Steunfonds Liberal
Arts.
Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gerrie Strik via info@vrijehogeschool.nl of
telefonisch via 030 227 1357.
Solliciteren
Wij ontvangen je CV en motivatie graag voor 1 oktober digitaal via info@vrijehogeschool.nl.

