
 

 

 

 

Leidse Instrumentmakers School (LiS)  

Vacature lid raad van toezicht  
Profiel: techniek / verbinding met TNO of andere onderzoeksinstelling 

 
De Leidse instrumentmakers School (LiS) is een zelfstandige mbo-vakschool voor precisietechniek. 
Ongeveer 400 leerlingen volgen een voltijdsopleiding tot instrumentmaker (niveau 3) of research 
instrumentmaker (niveau 4). Afgestudeerden van beide opleidingen zijn zeer gewild in het 
beroepenveld. Ze werken onder andere in de hightech industrie, 
universiteiten/onderzoekinstellingen en de lucht- en ruimtevaart. Steeds meer studenten vinden ook 
hun weg naar bedrijven voor medische technologie. 

De bestuursorganisatie van de school bestaat uit een directeur-bestuurder en een raad van toezicht.  

De raad van toezicht heeft minimaal 5 en maximaal 7 leden. Op dit moment bestaat de raad uit zes 
personen, waarbij per 1 januari 2023 een vacature ontstaat door het aflopen van de zittingstermijn 
van een van de leden. 

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn geregeld in de Wet 
Educatie en Beroepsonderwijs:  

• benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het bestuur;  
• goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag, het strategisch meerjarenplan 

en het bestuursreglement;  
• toezien op het naleven van wettelijke verplichtingen en omgang met de branchecode;  
• aanwijzen van de accountant;  
• verantwoording afleggen over de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden in het 

jaarverslag.  
 

Naast deze formele taken heeft de raad een belangrijke rol als klankbord voor het management. De 
brede samenstelling van de raad qua expertises (onderwijs, financiën, etc.) en perspectieven 
(waaronder ook nadrukkelijk het afnemend veld, in bedrijfsleven en semi-overheid) maakt het ook 
mogelijk deze rol in te vullen.  

De raad van toezicht vergadert 4 keer per jaar, daarnaast zijn alle leden in de tussentijd actief in één 
of meer commissies of netwerken.  

Het profiel voor het nieuwe lid van de raad van toezicht is:  

• afkomstig uit een (technische) kennisinstelling (TNO, universiteit, etc.) 
• affiniteit met (technische) ontwikkelingen in het algemeen, en het onderwijs en werkterrein 

van de LiS in het bijzonder; 
• beschikt over een breed en relevant netwerk; 



• scherp op degelijke rapportage en verantwoording en daarbij behorende communicatie; 
• actieve, open en betrokken persoonlijkheid die in staat is verbindingen te leggen met 

strategisch perspectief; 
• pro-actieve teamplayer die met drive en energie de LiS en RvT verder professionaliseert; 
• weet balans te houden tussen kritisch onafhankelijk denken en gezamenlijkheid binnen de 

raad van toezicht; 
• ervaring als leidinggevende in R&D programma’s, of bestuursfunctie (ervaring als 

toezichthouder is een pré)  

 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de directeur-bestuurder, Stef Vink 
(vink@lis.nl) of de voorzitter van de raad van toezicht, Jan van der Boon (j.vanderboon@nwo.nl). Ook 
zij die aandacht kunnen vestigen op mogelijke kandidaten worden van harte uitgenodigd om contact 
op te nemen.  

Reageren kan tot 10 februari 2023. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

 

Leiden, 12 januari 2023 
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