
Henriette van der Vaart
Mijn naam is Henriette van der Vaart. Ik woon in Veghel met mijn man Ferenc Welten en onze zoon Matthijs. 
Matthijs is zeven jaar en zit met veel plezier in groep 4 van basisschool De Tuimelaar. Ik werk als HR Business 
Partner bij Canon. In mijn vrije tijd loop ik hard, houd ik van lekker eten, en hockey ik (na een ‘kleine’ onder-
breking van 20 jaar) bij Geel – Zwart. We gaan als nieuwe stichting een boeiende tijd tegemoet waarin we 
elkaar beter leren kennen & van elkaar leren met dat ene doel, goed onderwijs voor onze kinderen. Met mijn 
HRM- en juridische ervaring en mijn dosis gezond verstand als moeder lever ik vanuit de Raad van Toezicht 
graag een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van SKBOOG. Laten we er samen iets moois van maken!

Susan Branje
Ik ben Susan Branje en woon met mijn man en twee zonen van 9 en 12 jaar in Oss. De jongste zit in groep 
6 van basisschool Sterrebos in Oss, de oudste zit inmiddels in de brugklas van het voortgezet onderwijs. Ik 
werk als hoogleraar bij de afdeling Jeugd en Gezin van de Universiteit Utrecht en ben bachelordirecteur van 
de opleiding Pedagogische wetenschappen. Sinds 2012 ben ik als lid van de Raad van Toezicht betrokken 
bij de SKBO scholen. Binnen de nieuwe stichting kunnen we leren van elkaar en nog meer dan voorheen 
kinderen helpen hun unieke mogelijkheden te ontplooien. Ik kijk ernaar uit om mijn kennis en ervaring in te 
zetten om de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van de kinderen op de scholen van SKBO-OOG nog 
verder te verbeteren.

Ria van Doorn
Mijn naam is Ria van Doorn – van Boxtel. Ik ben 49 jaar, woonachtig in Uden en moeder van Kim (17 jaar) 
en Roy (16 jaar). Nadat ik ruim 25 jaar als Register Accountant werkzaam ben geweest kwam mede door 
mijn nevenfuncties meer en meer het besef dat ik meer maatschappelijk actief, in de ontwikkeling van 
kinderen en jong volwassenen bezig, wil zijn. Inmiddels ben ik al weer ruim 4 jaar werkzaam als directeur 
Bedrijfsvoering van het Christiaan Huygens College in Eindhoven. Met een bedrijfsmatige blik en in 
gezamenlijk overleg probeer ik met collega’s de middelen zodanig in te zetten dat er maximale inzet is voor 
het onderwijs. Dat is ook de doelstelling voor de fusieorganisatie van SKBO en OOG en daarmee voor mij 
een drijfveer om deze organisatie mee op te bouwen.



Harrie Windmüller
Mijn naam is Harrie Windmüller. Ik ben 58 jaar, vader van 3 zoons (28, 26 en 24) en twee bonuskinderen, 
een jongen (15) en een meisje (12). In mijn dagelijks leven ben ik bestuurder van BrabantWonen. We 
hebben ruim 21.000 verhuureenheden in Brabant Noord Oost. Naast vastgoedbeheer, nieuwbouw, 
woonruimteverdeling en verhuur, richten we ons op veiligheid en leefbaarheid in onze wijken. Op 
vraagstukken als armoede, welzijn, eenzaamheid en zorgbehoefte van onze huurders. Dat doen we samen 
met onze bewoners, gemeenten en onze belanghouders. In de wijk komen we ook de scholen tegen. 
We hebben te maken met dezelfde bewoners en dezelfde vraagstukken in de samenleving. Daar zit een 
belangrijk deel van mijn motivatie als toezichthouder bij SKBO. Dat doe ik nu een aantal jaren met plezier en 
toenemend respect voor de prestaties die jullie leveren.

Anneke Buursink-Niessink
Ik ben Anneke Buursink- Niessink 68 jaar en sedert november 2016 met pensioen. Daarvoor heb ik 47 
jaar in het onderwijs gewerkt in diverse functies. Leerkracht van de eerste klas, leerkracht binnen het 
LOM onderwijs, groepsleider van een middenbouwgroep op een Jenaplanschool, directeur van een 
Jenaplanschool, directeur WSNS  en de laatste jaren ondersteuningsmanager Passend Onderwijs. Naast 
deze betaalde banen ook nog enkele relevante bestuursfunctie als vrijwilliger. Een schoolbestuur, voorzitter 
van een kruisvereniging en een gezondheidscentrum,  de jenaplanvereniging. Sedert 2011 ben ik RvC lid 
van OOG, omdat het me prettig leek al mijn “onderwijskennis” nuttig in te zetten. Nu bij de fusie wil ik graag 
bijdragen aan een soepele overdracht en zorgen dat historische kennis niet verloren gaat.
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