
 

 
Bijlage 1  Profielschets Raad van Toezicht EUR 

[bijgewerkt: december 2016]  

Profielschets Raad van Toezicht EUR 
 
 

a.  Profielschets universitaire Raad van Toezicht (algemeen). 
De VSNU Code Goed Bestuur Universiteiten 2013 vermeldt (onder punt 3.3.1.):  
 
“De Raad van Toezicht stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, 
rekening houdend met de aard van de universiteit, haar activiteiten en de gewenste 
deskundigheid. De profielschets is openbaar.” 
 
Officieel is er voor (de leden van) de Raad van Toezicht EUR door de Raad van 
Toezicht voor het eerst op 16 mei 2007 een profielschets vastgesteld. 

 
 

b.  Profielschets (wettelijke uitgangspunten) 
 
Wettelijke taakopdracht 
De (wettelijke) taakopdracht van de RvT-EUR (zie WHW art. 9.8) luidt: 
� het houden van toezicht op het bestuur van de universiteit in haar geheel en op het 

beheer daarvan; 
� het houden van toezicht op de naleving door het college van bestuur bij de uitoefening 

van diens bevoegdheden van de op de universiteit betrekking hebbende wetten en de op 
basis daarvan vastgestelde regelingen, richtlijnen, aanwijzingen en reglementen; 

� het goedkeuren van dan wel instemmen met een zevental specifieke CvB-besluiten 
(vaststelling BBR (art. 9.4 WHW), instellingsplan (art. 2.2 WHW), begroting (art. 2.8 
WHW), verslag (art. 2.9 WHW), het document m.b.t. de evenredige vertegenwoordiging 
van mannen en vrouwen in leidinggevende functies (art. 4.2 WHW), het besluit tot het 
hanteren van een gedeelde dan wel ongedeelde medezeggenschapsstructuur (art. 9.30 
WHW), en het besluit tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling (art. 8.1 
WHW)    

 
Vertrouwenslid medezeggenschapsraad 
Verwezen wordt naar artikel 2 lid 4 van het Reglement van Orde van de Raad van Toezicht. 
 



Profielschets (leden) Raad van Toezicht (specifiek): competenties 
Op grond van deze wettelijke taakopdracht moeten in elk geval in de RvT voldoende 
competenties aanwezig zijn op de volgende terreinen: 
 
Artikel 2 lid 3 Reglement van Orde RvT:  
De (wijziging van de) profielschets wordt voor vaststelling door de RvT besproken met het 
CvB, de Universiteitsraad (verder: UR) en de Minister van OCW. 
 
 

I. het terrein van het wetenschappelijk onderwijs & onderzoek (met inbegrip van de 
relaties tussen het CvB en (de decanen van) de faculteiten); 

 
II. het terrein van de strategie / beleid /  organisatorische en juridisch-bestuurlijke 

inrichting van non-profit-organisaties i.h.a. en van (openbare) universiteiten i.h.b.; 
 
III. het terrein van de strategie / beleid / organisatorische en bestuurlijke inrichting van 

Nederlandse c.q. internationale profit-organisaties (bedrijfsleven); 
 
IV. het terrein van politieke beleidsmatige ontwikkelingen (“Den Haag” en “de EU”) in 

relatie tot de universiteiten, en met  name op het terrein van het wetenschapsbeleid 
in brede zin, ook internationaal (met inbegrip van de verhoudingen tussen 
werkgevers en werknemers); 

 
V. het terrein van de financiën (auditvraagstukken, zoals de beoordeling van de EUR-

begroting en de EUR-Jaarrekening/Jaarverslag, het Accountantsverslag, de 
Managementletter, e.d.) en het personeelsbeleid en –beheer (o.m. i.v.m. de 
bezoldiging van de CvB-leden); 

 
VI. de voeling met het onderwijsveld (met inbegrip van de HBO-instellingen), in stad en 

regio, landelijk en internationaal.  
 
Daarnaast zou bij de samenstelling van de RvT  mede gelet moeten worden op de volgende 
aspecten (in willekeurige volgorde): 
 
VII. het vertrouwen van de medezeggenschap in de RvT;  

 
VIII. het contact met de stad Rotterdam en de regio Zuid-West Nederland, waarin de 

EUR (met onderzoeksprojecten) participeert of zou kunnen participeren;  
 

IX. de relatie met het Nederlandse en internationale bedrijfsleven op die terreinen, 
waarop de wetenschappers van de EUR-faculteiten wetenschappelijk onderwijs en 
onderzoek verrichten; 
 

X. de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de RvT; 
 
XI. de vertegenwoordiging van allochtonen in de RvT (het multiculturele aspect). 
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