KADER KANDIDATEN NETWERK ITZH
U bent kandidaat voor toetreding tot het netwerk Interim Toezichthouders (ITZH) in het onderwijs. Of u
overweegt zich als kandidaat bij het netwerk ITZH aan te melden. Wij geven u aan het begin van onze
mogelijke samenwerking graag enkele overwegingen mee.

Netwerk ITZH – onafhankelijke certificeringscommissie
Toezichthouden in het onderwijs is complex geworden en met meer verantwoordelijkheden omgeven. Er
kunnen zich onverwachte situaties voordoen die grote gevolgen hebben voor de school of de
onderwijsinstelling. Het netwerk ITZH biedt de helpende hand door een interim toezichthouder te
matchen. Deze interim toezichthouder is lid van een exclusief netwerk en treedt alleen toe na een
professionele screening en certificering door een onafhankelijke commissie.
Om de kwaliteit van deze dienstverlening te kunnen garanderen, beoordeelt de Commissie Certificering
elke kandidaat op competenties en andere criteria waarna deze met een certificaat wordt opgenomen in
het Netwerk ITZH. De commissie heeft een eigen reglement. Bureau ScoliX faciliteert het exclusieve
netwerk, de Commissie Certificering en de matching.

Spelregels certificering interim toezichthouder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Passen in het Profiel Interim Toezichthouder.
Voldoen aan minstens één bijzondere voorwaarde uit dit profiel.
Bereidheid om de hieronder geschetste procedure tot certificering te volgen.
Akkoord met het zakelijk kader en de voorwaarden (zie hieronder).
Bereidheid vakkennis en bekwaamheden op peil houden door in elk geval jaarlijks deel te nemen aan
een door ITZH – tegen kostprijs - georganiseerde netwerkbijeenkomst.
Het certificaat interim toezichthouder wordt afgegeven voor een periode van vier jaar waarna
opnieuw een toets door de certificeringscommissie plaats vindt.
Wanneer een gecertificeerd interim toezichthouder schade toebrengt aan (de reputatie van) dit
netwerk kan hij of zij door de certificeringscommissie uit het register geschrapt worden.

Procedure
1.

2.

Profielcheck op basis van documenten
- Actueel en compleet CV met relevante gegevens
- Kopie diploma van hoogst genoten opleiding
Intakegesprek met ScoliX
- Beschikbaarheid
- Expertise en rolopvatting
- Voorkeur type opdracht
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3.

- Voorkeur rolinvulling: expert-lid, voorzitter
- Zakelijke kaders en voorwaarden
- Integriteitsverklaring
- Internetcheck en eventueel referentiecheck
Voordracht kandidaat aan certificeringscommissie
- Het besluit van de certificeringscommissie is bindend.

Zakelijk kader en voorwaarden
•

Uitgangspunt honorering minimaal 50% van het WNT maximum per jaar voor toezichthouders van de
betreffende onderwijssector en -instelling. Hanteert de instelling zelf een hogere honorering dan is dit
bedrag van toepassing.

•

Niet aan het werk voordat de overeenkomst is getekend (modelcontract is beschikbaar).

•

U committeert zich exclusief aan de kwaliteit en condities van ITZH.
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