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Voordracht nieuwe voorzitter Standaardisatieraad 

 
Aan: de leden van de Standaardisatieraad  
Van: de benoemingsadviescommissie (BAC) 
Datum: 8 september 2022 
 

Inleiding 
Na een zorgvuldig doorlopen proces met als start de vorming van een BAC in de maart vergadering, is 
de BAC nu tot een conclusie en advies gekomen richting de Standaardisatieraad. Aan de leden van 
de Standaardisatieraad wordt gevraagd of zij het advies van de BAC bekrachtigen en kunnen 
instemmen met de benoeming van de heer Marc Mittelmeijer, voorzitter RvB vereniging CVO te 
Rotterdam, tot nieuwe voorzitter van de Standaardisatieraad per 1 oktober 2022.  

 

Proces 
Na een uitgebreide inventarisatie van potentiële kandidaten is tijdens de juni-vergadering van de 
Standaardisatieraad een mondelinge update gegeven over de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. 
Op basis van het gewenste profiel heeft de BAC een selectie gemaakt van vier kandidaten voor op de 
shortlist. Twee kandidaten hebben op basis van het profiel de shortlist niet gehaald. Na de juni-
vergadering is door bureau Edustandaard contact gezocht met de vier kandidaten op de shortlist en is 
gepolst of zij zich beschikbaar wilden stellen voor deze (neven)functie. Twee van deze vier kandidaten 
reageerden positief en hebben zich kandidaat gesteld. De andere twee kandidaten hebben zich 
helaas om verschillende redenen niet beschikbaar gesteld. Met beide overgebleven kandidaten is 
vervolgens na de zomervakantie een kennismakingsgesprek ingepland met de BAC. Ter 
voorbereiding is hun CV opgevraagd. 
 
Op donderdag 25 augustus heeft de BAC een kennismakingsgesprek met de heer Marc Mittelmeijer 
gevoerd. Op basis van zijn CV en het prettige gesprek, is de BAC unaniem van mening dat Marc 
Mittelmeijer een geschikte kandidaat voor de functie is. De BAC ziet als positieve kenmerken: 
• Een grote drive en enthousiasme 
• Grote bestuurlijke ervaring  
• Inhoudelijk sterk (incl. Informatiemanagement en standaardisatie) 
• Goed netwerk   
• Veel ervaring in het onderwijs, van po t/m ho 
• Veel ervaring in publiek-private samenwerkingstrajecten 

 

Conclusie 
De BAC adviseert de leden van de Standaardisatieraad om op basis van zijn grote bestuurlijke 
ervaring in het onderwijs, zijn brede netwerk, kennis van de materie en profiel dat voldoet aan de 
vooraf opgestelde voorwaarden, de heer Marc Mittelmeijer per 1 oktober te benoemen tot nieuwe 
voorzitter van de Standaardisatieraad. Aan de leden van de Standaardisatieraad wordt gevraagd dit 
voorstel te bekrachtigen. 


