
LEERGANG EFFECTIEF VOORZITTERSCHAP RVT
INHOUDELIJKE ÉN PRAKTISCHE TRAINING 
VOOR (ASPIRANT) VOORZITTERS RADEN VAN TOEZICHT 
TWEE DAGDELEN | LOCATIE: SCHOUWBURG OGTEROP MEPPEL
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DOELGROEP
Aspirant- en ervaren voorzitters van Raden 
van Toezicht in het publieke domein.

HET GOVERNANCE BUREAU
Hét bureau voor effectieve ondersteu-
ning voor medezeggenschap, bestuur en 
toezicht. Wij hebben kennis en ervaring op 
bestuurlijk vlak, zeggenschap en medezeg-
genschap, personeelsbeleid, leiderschap, 
financiën en juridische expertise. 

UITVOERING DOOR

MW. DRS. MARIEKE ANDREAE
(bestuurder en toezichthouder in PO en VO)

DHR. ALDERT HOKSBERGEN MCC MBA
(bestuurder a.i. onderwijs en toezichthouder zorg en welzijn)
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KOSTEN EN DATA
De eerstvolgende geplande data voor deze 
module zijn donderdag 14 oktober 2021 
(basismodule) en donderdag 28 oktober 
2021 (verdiepingsmodule). 

De modules worden aangeboden in de mid-
dag, tussen 13.00 en 17.00 uur in Meppel.

De investering bedraagt € 575,00 (excl. 
BTW) per persoon voor beide modules. 
Locatiekosten, koffie/thee en een certificaat 
van deelname zijn inbegrepen.

AANBOD
Het Governance Bureau biedt diverse 
trainingen aan voor bestuur, toezicht en 
medezeggenschap. 

Dit doen wij op zowel school- als bestuur-
sniveau, alsook op niveau van de samen-
werkingsverbanden. 
Deze leergang, specifiek gericht op (aspi-
rant) voorzitters van Raden van Toezicht, 
bevat twee modules, waarbij  theorie en 
praktijk elkaar afwisselen. De basis- en 

verdiepende module, bieden samen mooie 
handvatten om uw voorzitterschap te 
versterken en uw repertoire uit te breiden, 
zodat u in staat bent om uw rol zo effectief 
mogelijk in te richten en te benutten. 

De beide trainers hebben de nodige kennis 
van en ervaring met het adviseren van 
Raden van Toezicht en besturen. Daarnaast 
zijn zij beiden bekend met het voorzitter-
schap en het bestuurlijk leidinggeven aan 
onderwijsorganisaties. 

De trainingen worden aangeboden op onze 
vergaderlocatie in Meppel. 

Als voorzitter van een Raad  van Toezicht 
doet u niet alleen kennis op tijdens de 
bijeenkomsten, maar faciliteren we ook het 
uitwisselen van ervaringen, kennisdeling 
en de ruimte om uw netwerk te onderhou-
den en/of te vergroten. Wij verwachten u te 
kunnen inspireren met achtergronden van 
Good Governance, handreikingen te geven 
om op de juiste wijze in te zetten op relatie 
en invloed in de ‘Governance driehoek’, 

waarbij we werken met voorbeelden en 
casuïstiek die past bij de voorzittersrol. 

In de tweede, verdiepende module, gaan 
we in op de diverse dynamieken binnen 
uw voorzittersrol,  conflicthantering, 
reflectie en (zelf)evaluatie, waarbij we 
theorie en praktijk op inspirerende wijze 
met elkaar weten te verbinden.

BESTUUR TOEZICHT

MEDEZEGGENSCHAP



BASISMODULE



Het voorzitterschap van een Raad van 
Toezicht kent een flink aantal verschillende 
rollen en kan complex zijn in de belangen 
die er (kunnen) spelen. We zien dat er hoge 
eisen worden gesteld aan toezichthouders 
in een publieke context en dat het opere-
ren in deze context, specifiek ook voor de 
voorzitter van de RvT, vraagt om gedegen 
kennis van inhoud. 

Daarnaast vraagt het ervaring en kunde 
in houding en gedrag, om zo de sleutelrol 
die de voorzitter heeft, effectief te kunnen 
vervullen. 

De voorzitter van de Raad van Toezicht 
kan in verschillende situaties dienen als 
verbinder tussen de bestuurder, de overige 
toezichthouders, de medezeggenschap, 

in- en externe stakeholders in de maat-
schappelijke omgeving; een context die 
zich kenmerkt door verschillende rollen, 
gezichtspunten en belangen.

De basismodule van onze leergang geeft 
een impuls aan de kennis van Governance, 
met de voorzittersrol als uitgangspunt. We 
besteden onder andere aandacht aan het 
zo efficiënt mogelijk vormgeven van de 
vergaderingen. Ook bespreken we hoe het 
contact bestuurder – voorzitter effectief 
ingericht kan worden én we richten ons op 
het samenspel tussen RvT en (G)MR. 

De basismodule gaat daarnaast in op de 
sleutelrol die de voorzitter heeft of kan 
hebben, niet alleen binnen de ‘Governan-
ce driehoek’, maar ook daarbuiten. We 

bespreken wat de voorzitter vanuit zijn of 
haar rol moet en mag.  

Module 1 van deze leergang voor (aspirant) 
voorzitters geeft een impuls aan kennis en 
vaardigheden en biedt aanknopingspunten 
en handreikingen voor het vergroten van 
het handelingsrepertoire. Door kennisde-
ling, collegiale consultatie, leren de deel-
nemers niet alleen van ons, maar vooral 
ook van elkaar, waarbij er een prettige 
dynamiek ontstaat waarbij leren, ontwik-
kelen en doorgroeien in de voorzittersrol 
centraal staat. BASISMODULE

“WE BESPREKEN WAT DE VOORZITTER VANUIT 
ZIJN OF HAAR ROL MOET EN MAG.”



VERDIEPINGS-MODULE



In deze Verdiepingsmodule zoomen we in 
op uw eigen Raad van Toezicht en organi-
satie. 

Waar we in de Basismodule al aandacht 
gaven aan de verschillende rollen en be-
langen waar u als voorzitter mee te maken 
heeft, focussen we nu meer op de gevol-
gen die deze zaken in de praktijk kunnen 
hebben.

Het bevorderen van de dynamiek tussen 
Raad van Toezicht en bestuurder, én het 

versterken van de samenwerking binnen 
de Raad van Toezicht als geheel - zijn on-
derwerpen die we in deze module belich-
ten. 

Daarnaast is er de nodige aandacht voor 
het voorkomen en verhelpen van on-
gewenste situaties. Te denken valt aan 
conflicthantering, het afstemmen van het 
toezicht op de huidige fase van de organi-
satie, maar ook de ‘teamontwikkeling’ van 
de Raad van Toezicht is relevant.

Daarnaast, voortvloeiend uit bovenstaand, 
richten we ons op reflectie(mogelijkheden) 
binnen de RvT en (zelf)evaluatie. Hoe en 
op welke wijze zijn deze zaken helpend in 
het geheel?
Deze tweede module is een logisch vervolg 
op de basismodule en biedt de nodige 
verdieping en verrijking.  Ook hierin is 
weer ruimte en aandacht voor casuïstiek, 
kennisdeling en collegiale consultatie.

VERDIEPINGS-MODULE
AANMELDEN
EFFECTIEF VOORZITTERSCHAP RVT 
(TWEE MODULES)

Een mail met uw naam, de organisatie 
waar u RvT -voorzitter van bent, en uw 
telefoonnummer - is voldoende: 
info@hetgovernancebureau.nl 

U krijgt dan een bevestiging met gege-
vens over de locatie. Facturatie geschiedt 
achteraf.

MEER INFORMATIE
Natuurlijk kunt u nog vragen stellen of 
even sparren over de inhoud. Dat kan bij 
onze adviseur Mw. drs. Marieke Andreae 
via: m.andreae@hetgovernancebureau.nl.



HET 
GOVERNANCE 
BUREAU
Postbus 1060 

7940 KB Meppel

T 0522 - 47 55 84

@ info@hetgovernancebureau.nl

W www.hetgovernancebureau.nl

Het Governance Bureau is samenwerkingspartner 

van Bureau Meesterschap.
Mensen maken

Onderwijs!
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