
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):	lid	Ombudscommissie	BOVO	Haaglanden	en	

																																													lid	bezwaarcommissie	AanmeldenPO	

	

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:	Marion	Martijn	 

Leeftijd:	(1955) 

Opleiding:	1e	graad	Pedagogiek	en	Onderwijskunde 

Functie:	laatste	functie	als	directeur	VO		(2003	-	2015),	daarna	met	pre-pensioen	en	part-time	zelfstandig	ondernemer	als	
adviseur/coach			(onderwijsinnovatie &  implementatie en onderwijskundig schoolleiderschap) 

Nevenfuncties	(huidige):	lid	Raad	van	Advies,	ambassadeur	en	adviseur	bij	VO-content;	lid	Raad	van	Toezicht	bij	de	
Onderwijsgroep	Galilei	-	VO;	lid	Raad	van	Toezicht	bij	MZH	-	PO	(Montessori	Zuid	Holland);	voorzitter	Cuisine	Culinaire	
Rijnmond;	voorzitter	Gloria	Toonkunst	Vlaardingen			 

Motivatie	om zitting te nemen in de raad van toezicht van het Erasmuscollege is het belang dat ik hecht aan goed en 
inspirerend onderwijs en het grote belang ervan voor het publieke en maatschappelijke domein. Onderwijs is van ons 
allemaal en per definitie toekomstgericht. Jongeren zijn immers de toekomst. Een toekomst die we nog niet kennen.... Dat 
verdient goed toezicht. Ik	wil	daarvoor	(mede)verantwoordelijkheid nemen en ik vind het vanzelfsprekend daarop te kunnen 
worden aangesproken. Daarom, en niet in de laatste plaats omdat het type en de visie op onderwijs van het Erasmus college 
aansluit bij mijn eigen visie op onderwijs en ontwikkeling, wil ik	door	deel	uit	te	maken	van	de	Raad	van	Toezicht	graag	
mijn	steentje	bijdragen	aan het toezien op de realisatie van kwalitatief goed onderwijs van het Erasmus college en 
meedenken met de ontwikkelingen die zich -met name- voordoen voor het Daltononderwijs.  

	
	
	 	



	 	 	 	 Gert	de	Ruiter	

	

Leeftijd:		 	 (1951)	

Opleiding:		 	 Hoger	Laboratorium	Onderwijs,	Akte	Wiskunde	MO-A,	master	Bestuurs-	en		 	
	 organisatiewetenschap	(programma:	Organisatie,	Cultuur	en	Management)	

Funkties	(huidige):		 Gepensioneerd,	zelfstandig	onderwijs-	en	organisatieadviseur,	partner			 	
	 adviesbureau	ExpertTime	(Bavel)	

Nevenfunctie	(huidig):	 Voorzitter	Dutch	Innovation	Community	(Zoetermeer)	

	

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

Vrijwel	mijn	gehele	werkzame	leven	heeft	zich	afgespeeld	binnen	het	(hoger)	beroepsonderwijs.	Na	een	lange	periode	als	
(hogeschool)docent	onderwijs	verzorgd	en	ontwikkeld	te	hebben,	was	ik	van	2002	tot	2017	directeur	van	de	Faculteit	IT	&	
Design	van	De	Haagse	Hogeschool.	Ik	heb	geleerd	dat	(kwalitatief	goed)	onderwijs	essentieel	is	voor	een	evenwichtige	
ontwikkeling	van	jonge	mensen.	In	een	moderne	maatschappij	als	de	onze	is	het	niet	alleen	noodzakelijk	jezelf	een	
‘levenlang’	te	blijven	ontwikkelen,	leren	kan	ook	heel	stimulerend	en	leuk	zijn.	Het	is	daarbij	belangrijk	dat	het	aangeboden	
onderwijs	aansluit	bij	de	mogelijkheden	en	wensen	van	de	leerlingen	en	studenten.	Het	Erasmus	College	biedt	haar	
leerlingen	veel	(keuze)mogelijkheden	binnen	en	buiten	het	onderwijs	om	zich	te	kunnen	ontplooien	tot	een	volwassen	
mens	en	verantwoordelijk	burger.	Daar	draag	ik	als	toezichthouder	graag	mijn	deel	aan	bij.		

	
	
	 	



Jan Leget 

 

Na een loopbaan bij de rijksoverheid en vervolgens in het particuliere interim management en de boardroomconsultancy, is 
mijn huidige hoofdfunctie Concerncoördinator Integriteit bij de gemeente Rotterdam. Hier ben ik verantwoordelijk voor de 
preventie, opsporing, beleidsvorming en -uitvoering bij een zo integer mogelijk werkende (ambtelijke) organisatie. Daarnaast 
heb ik al jarenlang een grote passie voor leren, ontwikkelen en begeleiden en haal(de) ik mijn maatschappelijke inspiratie uit 
toezichthoudende, adviserende en onderwijsinhoudelijke nevenactiviteiten in het hoger onderwijs, zoals tutor Strategisch 
management & Ethiek, adviesraad- en examencommissielid, lid van beroepenveldcommissies en een kenniskring (HRM & 
Persoonlijk Ondernemerschap), DBA-promotor voor promovendi, onderwijsontwikkelaar, onderzoeksbegeleider, MBA-
docent en examinator.  
 
Sinds medio 2015 maak ik deel uit van de RvT bij het Erasmuscollege. Deze onderwijsinstelling kende ik al uit het verleden, 
toen mijn beide kinderen hier in hun middelbare schooltijd een belangrijke impuls voor hun persoonlijke ontwikkeling kregen. 
Daarbij zie ik een opvallende overeenkomst tussen het Daltonconcept en ‘action learning’, een onderwijsmodel met het 
accent op leren ‘op maat in zelfstandigheid’. Deze benadering was de basis voor mijn (neven)activiteiten bij Nyenrode 
University en later bij BusinessSchool NL. Het Erasmuscollege ervaar ik als een stimulerende kennisorganisatie, met een 
eigen (Dalton) identiteit. Graag draag ik er ook de komende jaren aan bij de positie van deze onderwijsinstelling verder te 
versterken.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

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’).	


