
 
Generiek profiel Raad van Toezicht Curio 

 
Curio 
Curio is de grootste beroepsonderwijsinstelling (praktijkonderwijs, vmbo en mbo) in West-Brabant en 
is sterk verbonden met het regionale werkveld. Curio verzorgt beroepsonderwijs (alle niveaus vmbo en 
mbo) dat aansluit bij de leerbehoeftes van leerlingen en studenten. Curio begeleidt hen op de weg 
naar het als professional en burger aantoonbaar bijdragen aan de uitdagingen van de maatschappij 
van vandaag en morgen, inclusief de arbeidsmarkt. Werkenden en afgestudeerden hebben de 
mogelijkheid bij- en nascholing te volgen bij Curio; Leven Lang Ontwikkelen is een belangrijk 
speerpunt om tegemoet te komen aan de behoeften in de regio. Het onderwijs is verdeeld in een 
zestal sectoren (vier mbo-sectoren, een vmbo-sector en een sector Start). Tot 1 augustus 2022 maken 
ook een gymnasium en een vwo-havo-mavo-scholengemeenschap deel uit van Curio. Bij het 
verzorgen van ons onderwijs staan onze kernwaarden centraal: nieuwsgierig, deskundig en 
zelfbewust. 

 
Governance 
Curio wordt bestuurd conform de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’, de governancecode voor de 
mbo-sector in Nederland. De voornaamste taak van de stichting is het verzorgen van onderwijs. De 
Raad van Bestuur is het bevoegd gezag van Curio en is belast met het besturen van de stichting. 

 
De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder van Curio en bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 
leden. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd 
in de statuten en in het reglement Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht werkt met drie 
commissies: de Remuneratiecommissie, de Onderwijs- en HR-commissie en de Auditcommissie en 
hanteert een rooster van aftreden. 

 
De Raad van Toezicht functioneert als een team. De afzonderlijke leden vullen elkaar zodanig aan dat 
zij gezamenlijk de taak van Raad van Toezicht goed kunnen uitoefenen. De cultuur binnen de Raad 
van Toezicht is professioneel, open en transparant. De leden van de Raad zijn zich bewust van hun 
rollen, hebben onderling goede verhoudingen en een serieuze taakopvatting. De leden van de Raad 
hebben een open communicatie naar elkaar en met de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht 
werkt vanuit vertrouwen en onderhoudt ook met andere interne- en externe stakeholders een goede 
relatie. 

 
Taken Raad van Toezicht 
• integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur; 
• goedkeuring van het (meerjaren)beleidsplan en (meerjaren)begroting; 
• vaststellen van het geïntegreerd jaardocument (incl. de jaarrekening); 
• benoeming van de externe accountant; 
• goedkeuring van majeure beslissingen van de Raad van Bestuur; 
• benoeming, schorsing en ontslag van de Raad van Bestuur alsmede het uitvoeren van de 

jaarlijkse evaluatie met de Raad van Bestuur; 
• klankbord voor de Raad van Bestuur. 

 
Generiek profiel 
• bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in complexe organisaties en ervaring met 

ontwikkelingsvraagstukken in dergelijke organisaties; 
• nauwe betrokkenheid bij en affiniteit met de missie en het werkveld van Curio; 
• onafhankelijk; 
• collegiaal en betrokken en integer; 
• inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur; 
• bekendheid met de issues van corporate governance; 
• beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 
• brede maatschappelijke betrokkenheid; 
• voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de 

functie. 
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