VRIIJE HOGESCHOOL
MENS,KUNST EN WETENSCHAP

LID RAAD VAN
TOEZICHT
VRIJE HOGESCHOOL

KANDIDAATSBROCHURE OKTOBER
2020

INHOUD

PAGINA 02

INHOUD

Boodschap van de voorzitter van Raad van Toezicht:

03

Over de Vrije Hogeschool:

04

Algemeen
Organisatie

08

Benoeming lid raad van toezicht

09

Opdracht

10

Selectieprocedure en reacties.

10

PAGINA 03

BOODSCHAP VAN DE RAAD
VAN TOEZICHT

De stichting Vrije Hogeschool is een maatschappelijk gevestigd instituut met een grote
naamsbekendheid en een begrip in Nederland. De statutaire doelstelling van de Vrije Hogeschool
luidt: een bijdrage te leveren aan het sociaal-culturele leven en aan de ontwikkeling van
onderwijs ten behoeve van adolescenten en studenten in het bijzonder en voorst al dat daar mee
samenhangt. Dit doel wordt verwezenlijkt door een viertal scholingsprogramma’s en het
ontwikkelen van sociaal-culturele initiatieven op landelijk en gemeentelijk niveau.
De Vrije Hogeschool werd in 1971 opgericht door Prof. dr. Bernard C.J. Lievegoed.
De Vrije Hogeschool- filosofie gaat uit van een positief mens- en wereldbeeld en staat een
duurzame ontwikkeling van studerenden voor. Onder duurzame ontwikkeling wordt zowel het
ontplooien van persoonlijke kwaliteiten als het verwerven van kennis en inzicht verstaan. De Vrije
Hogeschool gaat uit van het principe van Liberal Arts als Bildung en geeft het onderwijs vorm door
Liberal Education (Bildung) als voorbereiding of als aanvulling op Professional Education.
Studerenden krijgen zicht op hun idealen en creativiteit en die van anderen (subjectwording),
maken kennis met grote paradigma’s waarop de kunsten en wetenschappen drijven (kwalificatie) en
ontdekken met welke sociale en maatschappelijke uitdagingen ze affiniteit voelen (socialisatie).
De Vrije Hogeschool is vanwege haar maatschappelijke functie op 4 oktober 2016 - evenals de
Volkshogescholen - bestempeld als cultureel erfgoed. Daardoor heeft de Vrije Hogeschool een
uitzonderingspositie gekregen op de nieuwe wet op het hoger onderwijs, die bepaalt dat
uitsluitend door de overheid geaccrediteerde en gefinancierde universiteiten en hogescholen is
toegestaan om de naam “hogeschool” te voeren.
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OVER DE VRIJE HOGESCHOOL

De Vrije Hogeschool is een bijzondere hogeschool die mensen met verschillende maatschappelijke
en ideologische achtergronden een inspirerende werk- en leergemeenschap biedt. De taak van de
Vrije Hogeschool is drievoudig: het tegemoet komen aan de menselijke creativiteit en kennisdrang;
het kritische begeleiden van maatschappelijke verschijnselen en het vormen van mensen die,
hoe bescheiden dan ook, op latere leeftijd maatschappelijke leiders en/of pioniers kunnen zijn. De
eerste taak verhoudt zich kritisch ten opzichte van de drang van de overheid om, liefst op zo kort
mogelijk termijn, snel toepasbare kennis en nuttige leden van de samenleving af te leveren. De
tweede taak biedt tegenwicht aan de vergaande bureaucratisering van het onderwijs waarbij -bij
voorkeur via online gesurveilleerde multiple-choice testen - adolescenten in zo kort mogelijk tijd
tot niet te dure masters of science of masters of arts worden gemaakt. De derde taak het
maatschappelijk leider- of pionierschap biedt tegenwicht aan de bedreigde intellectuele en
culturele vorming die daarvoor nodig is, door het slechten van de strikte scheiding van kunst en
wetenschap aan de Nederlandse hogescholen en universiteiten.
Noch in de dominante wetenschapscultuur, noch in de zoveelste onderwijsvernieuwing (o.a. de
brede basisvorming 1993, de lumpsumfinanciering 1995, de Tweede Fase (1998) of de commissie
Dijnselbloem die afrekende met al deze vernieuwingen) en noch in de vergaande ideologische
overheidsbemoeienis met het onderwijs zijn zonder meer ontwikkelingen te vinden tegen de
bedreiging van kunst en wetenschap als voorposten van het autonome, creatieve denken en
menselijke civilisatie. De tegenkracht die nodig is zal de mens moeten ontwikkelen vanuit haar door
de technocratie en algoritmes steeds meer bedreigde faculteit van het ‘ik’. Ongeacht leeftijd of
levensfase, komt ieder van ons existentiële levensvragen tegen; de wereld komt op ons af. Ook van
‘binnenuit’ komen er vragen op over het bestaan. Deze ‘op ons toekomende vragen' vanuit de
leefwereld en de 'van binnenuit komende vragen' uit de belevingswereld kunnen we lange tijd
negeren. Toch
ontkomen we er niet aan om op cruciale momenten in het leven, ons daar expliciet mee bezig te
houden.
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De vraag ‘wat nu’ gaat verder dan een studie, een baan of een derde levensfase. Er is altijd een
relatie met andere vragen waar de studerende een antwoord op zoekt. Vragen over het eigen
functioneren, de mensvisie, de visie op het leven spelen daarbij een grote rol. Na een
scholingstraject aan Vrije Hogeschool zijn studenten zich goed bewust van hun kwaliteiten. Omdat
ze zicht hebben op het hele proces van bewustwording en creatie laten zij zich niet meer
wegzetten door iets wat niet gelukt is, of door iemand die daar een oordeel over heeft.
Om handvatten aan te reiken waarmee studerenden dit ‘ik’ kunnen ontwikkelen en kunnen
handelen in een continu veranderende omgeving, heeft de Vrije Hogeschool een viertal
programma's ontwikkeld en een overkoepelend platform:
1.

Het Liberal Arts Tussenjaar (LAT) een tussenjaar voor adolescenten met

een havo/vwo-diploma om tot een weloverwogen studiekeuze te komen en zich voor
te bereiden op het hoger onderwijs.
2.

Het Heroriëntatie trimester (HOT) een drie maanden traject voor studie

uitvallers die zich opnieuw oriënteren op een eerder gemaakte studiekeuze.
3.

Liberal ArtsLife Coaching

Life Coaching (LAC) een semester voor veertigers die zich willen bezinnen
op eerder gemaakte keuzes in hun werkleven.
4.

De Masterclass Levenskunst

Levenskunst derde levensfase: (MLD) een semester (bijna) gepensioneerden
om zicht te bezinnen op de aanstaande derde levensfase.
5.

Het Dwarslopers Platform is een community van mensen uit alle vier de bovengenoemde

scholingswegen.
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SCHOLINGS
PROGRAMMA'S

HET LIBERAL ARTS TUSSENJAAR
(LAT)
Het Liberal Arts Tussenjaar is voor adolescenten met minimaal een havo/ vwo-diploma.
In het Liberal Arts Tussenjaar onderzoeken en bekrachtigen studenten drie kanten van zichzelf:
kunst, wetenschap en sociale betrokkenheid. De student ontwikkelt zijn persoonlijk leiderschap en
ontmoet andere dwarslopers; jongeren die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en de wereld.
Het doel van het Tussenjaar is een begin te maken met de integratie van persoon en professie,
zodat de student aan het einde van het jaar een weloverwogen studiekeuze kan maken.
Persoonlijke ontwikkeling is de basis voor professionele ontwikkeling.
HERORIËNTATIE TRIMESTER
(HOT)
Het Heroriëntatie Trimester (HOT) is voor studenten die zich willen heroriënteren op een reeds
gemaakte studiekeuze of die zich opnieuw willen oriënteren op de keuzes die ze gemaakt hebben.
De aanleiding voor zo’n heroriëntatie verschilt van persoon tot persoon. Sommige studenten zijn
net afgestudeerd en vragen zich af: Wat nu? Anderen hebben behoefte aan een pauze in hun
studie, zijn gestopt, of vragen zich af of ze de juiste keuze hebben gemaakt.
LIBERAL ARTS LIFE COACHING
Liberal Arts Life Coaching (LALC) biedt een uniek programma voor veertigers dat je
leert hoe je oude patronen kunt doorbreken en beperkende overtuigingen kunt
loslaten. Het programma is erop gericht studerenden via de filosofie, biografiek en de positieve
psychologie deze toekomst te realiseren.
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MASTERCLASS LEVENSKUNST
Met een spectaculair gestegen gezonde levensverwachting ontstaat er een fase na het
werkende leven die onnoemelijk veel mogelijkheden en ruimte biedt. Voor zogenaamde
‘YEPS’ (young elderly persons) biedt de Vrije Hogeschool met de Masterclass Levenskunst
handvaten om te onderzoeken hoe je de derde levensfase vorm kunt geven met
levensloopcoaching, filosofische levenskunst, biografiek en kunst. Door denkpatronen in een groter
filosofisch kader te plaatsen en te verbinden met biografiek, kunst en wetenschap worden
studerenden aan de Vrije Hogeschool geleerd hun kernwaarden en ethiek onder de loep te nemen.
DWARSLOPERS PLATFORM

De uitdaging waar wetenschap, kunst en de maatschappij voor staan maken samenwerking tussen
de Vrije Hogeschool en andere culturele partners noodzakelijk en zinvol. Via haar achterban bereikt
de Vrije Hogeschool een bredere groep mensen in de samenleving; oud-studenten, adviesraden,
hoogleraren, kunstenaars, politici, en andere betrokkenen die een actieve, co-creërende rol kunnen
spelen bij evenementen en activiteiten van het Dwarslopers Platform.
Het platform bestaat uit studenten van het Liberal Arts Tussenjaar van de Vrije Hogeschool. De
alumni van het LAT en het HOT. Er is een partnerschap met culturele instellingen in Zeist, met
name Het KunstenHuis, Idea Cultuurcentrum, Duurzaam Zeist, Literair Zeist en De Peppel.
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ORGANISATIE

Het primaire proces binnen het instituut is het leveren van onderwijs aan studenten. Dit proces
wordt gekenmerkt door de instroom- doorstroom en uitstroom van studenten. Het secundaire
proces is de werving van nieuwe studenten. Deze twee stromen vormen twee aparte ritmes binnen
de jaarcyclus.
De Vrije Hogeschool wordt geleid door een bestuurder. De bestuurder legt verantwoording af aan
de Raad van Toezicht. De bestuurder stuurt een kernteam van drie coördinatoren, op het gebied
van de kunst, de wetenschap en het sociaal ondernemerschap, alsmede het bedrijfsbureau,
het onderwijsbureau en de marketing.
De bestuurder stuurt het bedrijfsbureau aan. Binnen dit bureau worden de financiële,commerciële- en facilitaire processen van het instituut geborgd, evenals personeelszaken. Het
bedrijfsbureau wordt bijgestaan door een externe accountant.
De bestuurder stuurt het onderwijsbureau en de marketing aan. Binnen het onderwijsbureau
worden de inhoudelijke aspecten met betrekking tot de onderwijsprogramma’s geborgd, evenals
operationele zaken zoals roosters etc. Binnen het marketingbureau worden de wervingsactiviteiten
van de vier producten uitgezet en gemonitord.
De kernteamleden zijn verantwoordelijk voor de toetsing, inhoud en uitvoering van de
onderwijsprogramma’s van respectievelijk het wetenschappelijk onderwijs en de kunstvakken en
het sociale ondernemerschap.
Er is een externe examencommissie die de programma's en toetsen beoordeelt. Deze wordt
voorgezeten door een lid van de Raad van Advies.
De bestuurder wordt bijgestaan door de Raad van Toezicht die toezicht houdt op de bedrijfsvoering
en netwerken ontsluit. Zij wordt geadviseerd door een Raad van Advies, die drie keer per jaar
bijeenkomt.
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BENOEMING LID RAAD VAN TOEZICHT

De RvT is belast met toezicht op het bestuur van de Vrije Hogeschool. De RvT bestaat
momenteel uit twee leden, Harry Starren en Naomi van der Horst. Binnen de RvT zijn
de aandachtsgebieden verdeeld: Politicoloog/bestuurskundige Harry Starren (Voorzitter):
beschikt over ervaring in het leiden/besturen van onderwijsorganisatie de Baak.
Hij is 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.
Met de oprichting van Werksaambeter geeft Noaomi van der Horst (Financiën) invulling aan een
filosofie die recht uit haar ondernemershart komt: namelijk zich in te zetten voor mensen met een
rugzakje die een kans verdienen op de arbeidsmarkt.
De leden van de RvT worden benoemd door de RvT in samenspraak met de
bestuurder. Binnen de RvT zijn de aandachtsgebieden verdeeld. Op dit moment
heeft de beoogde derde kandidaat van de RvT de relaties met het Hoger Onderwijs
in portefeuille. De toekomstige portefeuilleverdeling wordt in onderling overleg afgestemd.
Communicatie en relatiebeheer zullen naar verwachting onderdeel uitmaken van de portefeuille
van de volgende kandidaten.
Een lid van de RvT heeft in ieder geval een ruime bestuurlijke en bij voorkeur ook
toezichthoudende ervaring, een goede staat van dienst in het hoger onderwijs, bedrijfsleven,
maatschappelijke organisaties of de politiek, en is bereid zijn zich als ambassadeur in te zetten voor
De Vrije Hogeschool. De Vrije Hogeschool streeft naar diversiteit en inclusiviteit en wil die tot
uitdrukking brengen in al haar geledingen.
De werkwijze van de RvT is gebaseerd op het principe van collegiaal bestuur; de voorzitter heeft
daarbij een coördinerende en verbindende rol. Integraliteit is een belangrijk sleutelbegrip in de
werkwijze van de RvT en in de aansturing van de organisatie. De RvT opereert transparant en
respectvol richting de stakeholders en betrekt de bestuurder volledig in de besluitvorming.
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OPDRACHT

De opdracht voor de RvT is het helpen realiseren van de doelstellingen, vastgelegd in het
beleidsplan 2019-2023. Dit beleidsplan staat in het teken Schaalvergroting, Identiteit en
Samenhang. Door identiteit en samenhang in het onderwijs, in de bedrijfsvoering, de marketing en
de samenwerking, ontstaat een gemeenschappelijke focus en een herkenbaar merk.
Schaalvergroting is noodzakelijk om tot een gezonde bedrijfsvoering te komen.
De verdere verankering van de vier onderwijsproducten in het hoger onderwijs, de GGD, UWV en
op het gebied van het netwerk van Vrije Scholen, internationale scholen en diversiteit
bevorderende overheidsinstellingen staan daarin centraal. Daarbij kiest de Vrije Hogeschool voor
het vergroten van de diversiteit, het versterken van de Europese oriëntatie van studenten en de
inhoudelijke verbreding van het curriculum dat zich richt op het (sociaal) ondernemerschap van de
studenten. De strategische samenwerking met diverse organisaties en onderwijsinstellingen zoals
Hogeschool Leiden, De Bildungacademie, de Vereniging van Vrije Scholen, Cultuurdragers in Zeist
en omstreken wordt uitgebouwd.
Om de ambities op het gebied van onderwijs waar te maken investeert de Vrije Hogeschool in
persoonlijk contact en hechte banden met culturele instellingen.

SELECTIEPROCEDURE EN REACTIES

U kunt uw belangstelling voor een van de posities in de RvT kenbaar maken door het sturen
van een sollicitatiebrief met uw motivatie en een actueel curriculum vitae naar
onderwijsbureau@vrijehogeschool.nl onder vermelding van sollicitatie RvT. U kunt voor vragen en
inlichtingen telefonisch contact opnemen met Gerrie Strik via g.strik@vrijehogeschool.nl
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De deadline voor uw reactie is gesteld op 16 november 2020 om 09:00u.
Sollicitaties worden in de week beginnende 23 november 2020 door de selectiecommissie
beoordeeld.
Kandidaten op de shortlist worden vervolgens uitgenodigd voor formele sollicitatiegesprekken
voor de functie, die begin december zal plaatsvinden.
De selectie van de meest geschikte kandidaat of kandidaten vindt eind december plaats.

