
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 Walther Tibosch (lid) 

 

Walther Tibosch is opgeleid tot leraar en orthopedagoog. Zijn loopbaan begon in 
het veld van meervoudig zintuiglijk beperkte kinderen, jongeren en volwassenen, 
in het speciaal onderwijs en voor  orthopedagogische centra. Daarna heeft hij de 
overstap gemaakt naar een rol als bestuurder in het middelbaar beroepsonderwijs 
(SintLucas) en vanaf 2014 is hij bestuurder van Novadic-Kentron, verslavingszorg 
in Noord Brabant. Daarnaast is hij voorzitter van het expertisenetwerk 
Verslavingskunde Nederland, toezichthouder van een instelling voor verstandelijk 
gehandicapten, jeugdzorg en speciaal onderwijs en bestuurslid van GGZ 
Ecademy (e-learning van en voor zorgprofessionals).  



 

 

Inge Sluiter 

 

Na haar  studie Personeelswetenschappen is Ingrid een aantal jaren actief 

geweest in P&O gerelateerde rollen, in zowel de private als publieke sector. 

Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar algemeen management. Sinds 2010 is 

zij als bestuursvoorzitter werkzaam bij SKOzoK, een stichting met 30 

basisscholen in Noord-Brabant.  

Daarnaast is zij toezichthouder bij Auris, een onderwijs- en zorgorganisatie voor 

dove en slechthorende kinderen en voor kinderen met een taalontwikkelstoornis. 

Tevens is zij voorzitter van de auditcommissie van de PO-Raad en (vice)voorzitter 

van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen. 

 


