
De Raad van Toezicht van Stichting Kinderopvang Humanitas bestaat uit 
de volgende leden: 
 

 

 

De heer Drs. Sjoerd Slagter (voorzitter) 
 
Drs. Sjoerd Slagter was tot december 2013 voorzitter van de VO-Raad, de 

sectororganisatie van het voortgezet onderwijs. Naast zijn functie als voorzitter 
van de Raad van Toezicht van Kinderopvang Humanitas heeft hij een groot aantal 
nevenfuncties, vooral op het gebied van onderwijs. Zo is hij voorzitter Raad van 

Toezicht Onderwijs Primair, een scholengroep met 16 scholen.  
Sjoerd Slagter geeft daarnaast college filosofie aan de Hogeschool voor 
Toegepaste Filosofie. 

 
 

 

 
De heer Drs. Wim van Hulsenbeek RA (portefeuillehouder Financiën) 

 
Drs. Wim van Hulsenbeek heeft economie en post doctoraal accountancy 
gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft zijn hele carrière bij 
KPMG gewerkt en is 25 jaar partner geweest. Naast werk voor cliënten, heeft hij 

zich ook met management bezig gehouden en is hij onder andere 8 jaar lid van de 
Raad van Bestuur van KPMG Nederland geweest. Daarnaast is hij 4 jaar lid 
geweest van het Algemeen Bestuur van de beroepsorganisatie NIVRA. Op dit 

moment is hij lid van de Raad van Toezicht van MBO-Rijnland en de Koninklijke 
Jagers Vereniging en Commissaris van de Jamacad/Autohaas Groep, Bangroep 
Automotive en Tauw Group B.V. 

 

 

 
Mevrouw Drs. G.J.J. Prins (lid) 
 

Drs. Trudy Prins is voorzitter Raad van Bestuur van Stichting Woon-Zorgcentra 
De Rijnhoven in de provincie Utrecht. Daarnaast is zij voorzitter van de Raad van 
Toezicht van Koraal, vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van 

Rentree, lid van de Raad van Commissarissen van SSW, en lid van de Raad van 
Toezicht van Merinos. Zij is ook vice voorzitter van de IVVU en lid van de 
Commissie Arbeid van Actiz. 

 
 

 
 
 

 

 

De heer Drs. Mark Vos (lid) 

 

Na zijn studie bestuurskunde heeft Mark Vos verschillende (management)functies 

vervuld bij organisaties in het publieke domein (o.m. rijksoverheid, gemeente, 
sociale werkvoorziening). Op dit moment is hij als manager actief in de zorg. 
Daarnaast heeft hij diverse (bestuurlijke) functies vervuld in sportverenigingen. 

Van 2006 tot 2014 maakte hij deel uit van de Raad van Toezicht van de Stichting 
Kinderopvang Enschede. Vanaf januari 2017 is hij ook lid van de raad van toezicht 
van Katholiek Onderwijs Noord-Oost Twente (KONOT). 

 

 


