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Eddy Verrips (61) nieuwe voorzitter College van Bestuur (Kinderopvang) Catent 

 

 

De Raad van Toezicht van Catent/Kinderopvang Catent heeft haar zoektocht naar een 

nieuwe voorzitter College van Bestuur afgerond. De nieuwe voorzitter College van Bestuur is 

de heer drs. Eddy Verrips (MME/MBA). Hij wordt benoemd per 1 juli 2020. Verrips volgt de 

huidige voorzitter van het College van Bestuur van beide stichtingen op, die wegens 

naderende pensionering binnen afzienbare tijd stopt met haar werkzaamheden. 

 

Eddy Verrips heeft een lange en veelzijdige loopbaan van bijna 40 jaar in het onderwijs 

achter zich. Op dit moment is hij voorzitter College van Bestuur binnen het primair onderwijs in 

Overbetuwe/Lingewaard (Gelderland). Hij heeft tevens veel ervaring in 

eindverantwoordelijke-/leidinggevende functies in het middelbaar beroepsonderwijs en in 

samenwerkingsverbanden. Ook is hij in bestuurlijke nevenfuncties actief. 

 

Eddy Verrips: “Ik ben een ervaren, nieuwsgierige en gedreven onderwijsman. In verschillende 

functies en sectoren van het onderwijs heb ik in verbinding met interne en externe 

stakeholders doel- en resultaatgericht gewerkt aan het samen inhoud en vormgeven van 

goed onderwijs. Wat mij drijft is mensen verbinden en inspireren om daarmee het beste uit 

eenieder te halen. Ik vind het belangrijk dat ‘dat wat gezegd moet worden, gezegd kan 

worden’ en dat ‘wat anders is’ niet direct wordt afgekeurd maar verwelkomd wordt. 

Wat mij bij Catent en Kinderopvang Catent aanspreekt en uitdaagt is het zichtbaar en 

merkbaar maken van de kernwaarden, dat ik me kan inzetten voor onderwijs én 

kinderopvang, verdere profilering van beide stichtingen kan bewerkstelligen, en dat ik de 

samenwerking met educatieve ketenpartners vorm kan geven.  

De komende jaren wil ik mijn bestuurlijke en onderwijskundige kennis en ervaring graag 

inzetten voor de kinderen, ouders en medewerkers van beide stichtingen. 

Ik heb er zin in!  Samen met allen die betrokken zijn bij genoemde stichtingen verder bouwen 

aan onderwijs en kinderopvang, waar kinderen en medewerkers met plezier en passie, 

ontwikkelen, leren en werken“.  

 

Raad van Toezicht voorzitter Rob van Kessel: “Wij zijn blij met de benoeming van Eddy Verrips. 

We hebben het volle vertrouwen dat hij samen met de leden van het College van Bestuur er 

zorg voor draagt dat de hoge kwaliteit van het onderwijs op de scholen van Catent alsook 

van de opvang van kinderen in de vestigingen kinderopvang Catent wordt gecontinueerd.  

Zijn ervaring in het brede (onderwijs)veld in eindverantwoordelijke functies staat daarvoor 

garant”.    
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