
Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht is werkgever en adviseur van de directeur-bestuurder en heeft statutair 

vastgelegde goedkeuringsbevoegdheden. De Raad van Toezicht ziet toe op het realiseren van de 

statutaire doelstellingen en ziet toe op de beleidsvoering van de directeur-bestuurder. Alle afspraken 

over de wederzijdse rollen en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder 

zijn vastgelegd in een Handboek Governance Erasmus College. 

De Raad van Toezicht bestaat (momenteel) uit vier leden en vergadert ca. 6 à 7 maal per jaar en 

hanteert daarbij een jaarlijkse toezichtagenda. Voorafgaande elke vergadering stelt een 

agendacommissie de definitieve agenda op. De Raad van Toezicht vergadert eerst zonder de 

directeur-bestuurder en aansluitend in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Binnen de Raad 

van Toezicht functioneren twee permanente commissies: de auditcommissie en de 

remuneratiecommissie.  

Werving van leden  voor de Raad van Toezicht vindt plaats door middel van een sollicitatieprocedure, 

na een openbare advertentie, op basis van een vastgestelde profielschets. In de sollicitatiecommissie 

participeert een vertegenwoordiger van de oudergeleding van de MR. Leden worden benoemd voor 

een periode van vier jaar en zijn een maal herkiesbaar voor een tweede periode van vier jaar.  

Huidige samenstelling van de Raad van Toezicht 

Voorzitter:              Eva Kuipéri  

Vicevoorzitter:       Marc van Zelst 

Lid:                           Maurice Beckand Verwée 

Lid:                           Jan Leget 

De heren van Zelst en Beckand Verwée vormen de auditcommissie. De remuneratiecommisie bestaat 

uit Mw. Kuipéri en de Hr. Leget. 

Navolgend een nadere introductie van de leden van de Raad van Toezicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naam: Eva Kuipéri 

Leeftijd: (1954) 

Opleiding: Doctoraal Nederlands Recht 

Functie: Senior Manager Rechtbank Den Haag, verantwoordelijk voor groot deel van de                                              

bedrijfsvoering (tot september 2017) 

Nevenfuncties (huidige):  Bestuurslid Stichting tot Steun van het VCL te Den Haag,  

                                              lid Ombudscommissie BOVO Haaglanden 

Motivatie om zitting te nemen in de raad van toezicht van het Erasmuscollege:  

De rol van het onderwijs in het leven van onze kinderen is bijzonder groot en vooral de levensfase 

waarin zij voortgezet onderwijs volgen, is heel bepalend voor hun ontwikkeling als mens tot 

respectvolle, zelfstandige en betrokken leden van de maatschappij. Het is dan ook belangrijk dat de 

school de leerlingen niet alleen begeleid bij het verwerven van kennis, maar ook een omgeving biedt 

waarin zij zich als persoon breed kunnen ontwikkelen. Goed onderwijs is – ook daarom – van een niet 

te onderschatten maatschappelijke betekenis.  

Het Erasmus college heeft oog voor al deze aspecten en is zich bewust van de grote uitdaging waar 

wij met zijn allen voor staan. Graag wil ik mijn steentje hieraan bijdragen door deel uit te maken van 

de Raad van Toezicht.  

 

 



 

 

Naam: Marc van Zelst 

Leeftijd: (1967) 

Opleiding: VWO, HEAO-BE, HOFAM, NIMA A, HRM leergang, diverse vakken Erasmus Universiteit 
 
Functie (huidige): Directeur Bedrijfsvoering & Control Haagse Hogeschool 
 

Nevenfuncties (huidige):  Lid Raad van Toezicht VO-Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden 
 

Motivatie om zitting te nemen in de raad van toezicht van het Erasmuscollege: 

 

Het maatschappelijke nut van goed onderwijs is voor mij een belangrijke reden om in de 

onderwijssector werkzaam te zijn. Hier wordt een belangrijke basis gelegd voor persoonlijke 

ontwikkeling. De benadering van het Erasmus waarin zelfstandigheid, vrijheid, respectvol leven, 

individueel belang versus collectief belang kernpunten zijn bij deze persoonlijke ontwikkeling 

onderschrijf ik volledig. Het brede extra-curriculaire programma van het Erasmus versterken deze 

persoonlijke ontwikkeling. 

Het vraagt van elke school veel inzet en creativiteit om adequaat in te spelen op alle, elkaar snel 

opvolgende, ontwikkelingen teneinde goed en eigentijds onderwijs te blijven geven. Al deze 

ontwikkelingen stellen hoge eisen aan het onderwijzend personeel, de directie maar ook aan het 

toezicht. Om in dit krachtenspel een belangrijke bijdrage als toezichthouder te vervullen, in 

combinatie met het toenemende maatschappelijke belang van governance, spreekt mij enorm aan. 

Zitting nemen in een Raad van Toezicht betekent voor mij een verrijking en een win/win situatie: 

enerzijds omdat ik door middel van mijn kennis en ervaring een bijdrage kan leveren aan de Raad en 

anderzijds omdat behandeling van de diverse onderwerpen bijdraagt aan mijn eigen verdere 

persoonlijke ontwikkeling (‘een leven lang leren’). 

 

 



 

Naam: Maurice Beckand Verwée  

Leeftijd: (1975) 

Opleiding: HEAO, RSM Postdoc Register valuator  

Functie (huidige): ICT Ondernemer 

Nevenfuncties (huidige):  

- Lid Bestuur stichting New Venture 

- Lid Bestuur Vereniging Creative Community Dutch Innovation Factory 

- Lid investeringscomité Investment Walvis Participaties Fonds 1 

- Aandeelhouder/ adviseur diverse startups  

- Gastdocent diverse hogescholen en universiteiten   

- Boardmember EU project Startup Scaleup 

- Lid raad van commissarissen Hearon B.V. 

Motivatie om zitting te nemen in de raad van toezicht van het Erasmuscollege:  

Met onze onderneming werken wij veel samen met diverse onderwijsinstellingen. Wij zien van 

dichtbij hoe overheid en bedrijfsleven steeds andere wensen, behoeften en eisen hebben. Hierbij 

speelt technologie een belangrijke rol. Als oud leerling draag ik de school een warm hart toe. Ik zal 

vanuit mijn rol als toezichthouder een bijdragen leveren om het unieke karakter van de school te 

behouden in de steeds veranderende wereld van onderwijs onder invloed van o.a. technologie. 

 

 

 

 



 

Naam: Jan Leget 

Leeftijd: (1955) 

Opleiding: WO+ (gepromoveerd) 

Functie (huidige): Concern coördinator Integriteit Gemeente Rotterdam 

Nevenfuncties (huidige):   

- Lid College van Advies  Avicenna Academie voor Leiderschap 

- Lid Examencommissie Marketing & Management Hogeschool InHolland 

- Tutor Strategisch Management en Ethiek - LOI University (MBA). 

Motivatie om zitting te nemen in de raad van toezicht van het Erasmuscollege: 

Ik heb een passie voor leren, ontwikkelen en begeleiden. Zeker bij een onderwijsinstelling als het 

Erasmuscollege, waar leerlingen (dat gold ook voor mijn eigen kinderen) hun zelfstandigheid in 

teamverband leren te versterken om zich vervolgens als individu vollediger te kunnen ontplooien.  

Het is in het belang van de leerlingen dat dit proces zo goed mogelijk verloopt; daar wil ik als 

toezichthouder aan bijdragen.  

 


