Curatorium VU‐VBA opleiding Investment Management
Sinds 1999 biedt de VBA aan de Vrije Universiteit de postgraduate VU‐VBA Investment Management
opleiding aan. Deze opleiding is uniek qua duur, niveau en diepgang en heeft zich ontwikkeld tot dé
opleiding voor de Nederlandse beleggingsprofessional. In 2010 is de opleiding dan ook
geaccrediteerd met de officiële Master of Science‐titel (MSc).
De ontwikkelingen in zowel de beroepsgroep als in het onderwijs vereisen een permanente
doorontwikkeling van het curriculum. Het curatorium van de VU‐VBA opleiding Investment
Management speelt hierin een belangrijke rol. Zij houdt toezicht op het kwaliteitsniveau van de
opleiding, signaleert ontwikkelingen en adviseert daarover aan de leiding van de opleiding. Daarbij
heeft het curatorium een stem in zaken als inhoud van de opleiding en beoordeling van de examens.
Daarnaast hebben de leden een belangrijke ‘ambassadeursfunctie’. Gezien het brede takenpakket
kent het curatorium vertegenwoordigers uit zowel de universitaire wereld als de financiële sector.
Profiel curatoriumleden











Van curatoriumleden wordt verwacht dat zij naast hun reguliere taak van toezicht op het
kwaliteitsniveau van de opleiding en advies daarover, een ambassadeursfunctie vervullen inzake
de opleiding.
Leden zijn werkzaam op het directe terrein van (institutioneel) vermogensbeheer dan wel
indirect (toezichthouder, consultant) en/of binnen de academische wereld.
Bij de samenstelling wordt gestreefd naar diversiteit in geslacht, leeftijd en aandachtsgebied.
Leden zijn in staat de voor toezicht en advisering benodigde afstand tot de organisatie te
bewaren en onderschrijven de governancebepalingen die hiervoor gelden.
De leden zijn in staat tot onafhankelijke oordeels‐ en besluitvorming.
De leden dienen over bestuurlijke kennis en ervaring te beschikken, als ook over goede
contactuele en representatieve vaardigheden. Daarnaast kunnen zij samenwerken in
teamverband.
Leden dienen over voldoende tijd en mogelijkheden te beschikken om zich tenminste drie maal
per jaar vrij te maken voor de vergaderingen van het curatorium.
Lid van het curatorium is een onbezoldigde functie.

Profiel voorzitter
Aan de voorzitter van het curatorium worden naast de hiervoor genoemde criteria de volgende
aanvullende voorwaarden gesteld:




Hij of zij heeft de bestuurlijke kennis en ervaring en sensitiviteit om tegenstellingen binnen het
curatorium op constructieve wijze tot een oplossing te brengen en in te grijpen wanneer het
belang van de organisatie daarom vraagt.
De voorzitter is bereid en heeft de tijd om naast de reguliere vergaderingen van het curatorium
zich geregeld te laten informeren door het bestuur van de opleiding en daarmee overleg te
voeren.

