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Raad van Toezicht 
 

prof.dr. M. (Margot) van Eck van der Sluijs –van de Bor 

Margot van Eck van der Sluijs – van de Bor (1951) heeft geneeskunde gestudeerd aan de Erasmus 

Universiteit te Rotterdam. Na haar afstuderen (1976) is zij opgeleid tot 

kinderarts in het Academisch Ziekenhuis Leiden (tegenwoordig Leids 

Universitair Medisch Centrum) en is zij aangesteld als staflid bij de sectie 

Neonatologie van dit ziekenhuis. In 1986 is zij gepromoveerd aan de 

(Rijks)Universiteit Leiden. Na het verwerven van een Fulbright Research 

Scholarship heeft zij enige jaren onderzoek verricht in Los Angeles. Van 1995-

2005 is zij hoogleraar kindergeneeskunde geweest aan de Radboud 

Universiteit in Nijmegen. Sedert 2005 is zij hoogleraar/opleidingsdirecteur aan 

de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij is lid (geweest) van binnen- en 

buitenlandse wetenschappelijke en beleidsadviescommissies (o.a. van de 

Gezondheidsraad). Op dit moment participeert zij in verschillende Europese onderzoeksconsortia.  

 

Het bewaken van de kwaliteit van onderwijs loopt als een rode draad door mijn loopbaan. Een goede 

voorbereiding voor het universitair onderwijs begint met name op het gymnasium. Als lid van de Raad 

van Toezicht wil ik mij richten op het borgen van de kwaliteit van dit gymnasium.  

 

drs. C.T.M. (Kees) Kouwenaar 

Kees Kouwenaar (1954) heeft – na het gym ß en doctoraal geschiedenis, verschillende posities 

bekleed die liggen op het vlak van de internationale (onderwijs) 

samenwerking. Hij werkte 20 jaar bij de Nuffic (ooit opgericht als Netherlands 

Universities Foundation for International Cooperation, nu Nuffic): als expert 

en leidinggevende in internationale diploma-erkenning & 

onderwijsvergelijking, internationale mobiliteit en internationaliseringsbeleid. 

Van 2002 tot 2008 was hij directeur van het CILC (Center for International 

Legal Cooperation). Sinds 2008 werkt hij bij de VU: eerst als directeur van het 

Centrum voor Internationale Samenwerking, daarna als programmamanager 

van het Strategisch Programma Internationalisering en inmiddels als senior 

advisor international strategy. Hij is daar o.m. verantwoordelijk voor Aurora, een nieuw Europees 

netwerk van engaged research universities, voor Mastermind Europe, een Europees project rond 

competence-based master’s admission, en voor de digitale Newsletter over internationale 

ontwikkelingen in het Hoger Onderwijs. 
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Van 2003 tot 2008 was hij als ouder lid en voorzitter van de MR van het Stedelijk en maakte in die 

tijd zowel de verzelfstandiging als de nieuwbouw Socrates mee. In die tijd heeft hij het Stedelijk 

Gymnasium Leiden voorgoed in zijn hart gesloten. 

 

drs. S.L. (Sigrid) Pikker 

Sigrid Pikker is sinds 1 januari 2016 werkzaam als directeur NS Concernhuisvesting. Zij is 
afgestudeerd in bedrijfswetenschappen (KU Nijmegen), met als specialisatie 
bedrijfskunde.  
Sigrid Pikker is tevens werkzaam geweest bij Jones Lang LaSalle als adjunct-
directeur Vastgoedmanagement. Bij het Ministerie van VROM is zij werkzaam 
geweest als plaatsvervangend directeur Beheer Rijksgebouwendienst en als 
Projectdirecteur PPS Renovatie Ministerie van Financiën.  
Bij de NS heeft zij tevens de functies van Directeur Projecten en directeur 
Stationsoperatie bekleed.  
 
 
Nevenfuncties  

Sigrid Pikker bekleedt de navolgende  nevenfuncties 

 Lid Raad van Toezicht zorginstelling Mosae te Maastricht 

o Voorzitter Audit & Vastgoedcommissie 

 Lid Raad van Toezicht Gymnasium Leiden  

o Lid Auditcommissie 

 Lid Raad van Commissarissen Waterweg  Wonen te Vlaardingen 
o Lid commissie Maatschappelijke Innovatie 

 

Dr. W.P. (Willem Peter) de Ridder 

Willem Peter de Ridder is oud-leerling van het Stedelijk Gymnasium. Na zijn eindexamen in 1988 

heeft hij bedrijfseconomie en Japankunde gestudeerd aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam. Van 1994 tot 2016 heeft hij management- en 

directiefuncties vervuld in binnen- en buitenland voor BP en Aegon. Hij heeft 

gewerkt in Nederland, Zuid-Korea, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en 

Duitsland. Momenteel is hij directeur en eigenaar van Futures Studies, een 

bureau dat organisaties ondersteunt bij het verkennen van de toekomst en 

het formuleren van een toekomstbestendige strategie. 

Willem Peter de Ridder is in 2006 gepromoveerd aan de Universiteit van 

Tilburg. Zijn dissertatie was getiteld “Risicobeheersing met toegevoegde waarde. Een actieonderzoek 

naar de introductie van operationeel risicomanagement bij een verzekeringsbedrijf”. 



 

 
29 november 2018 

Verder is hij lid van de Raad van Commissarissen van Woningstichting Nieuwkoop en lid van de Raad 

van Toezicht van Stichting PEP, een expertisecentrum voor organisaties die zich sterk maken voor 

participatie, zorg en welzijn in Den Haag. 

 
 

Mr. A H. (Anton) den Held 

Anton den Held (1955) is na -Gym B en een doctoraal rechten- jarenlang werkzaam geweest in het 

bedrijfsleven en heeft verschillende (management-)posities bekleed in de 

bancaire sector. Hij is ook altijd betrokken geweest bij educatieve projecten 

(begeleiding studenten ROC Mondriaan, gastdocent bij het Rotterdam School 

of Management) en is momenteel nog lid van de Ledenraad Rabobank Den 

Haag en bestuurslid bij de Stichting Horst Gerson Lezingen. Zijn beide dochters 

hebben genoten van een uitstekende opleiding op het Stedelijk Gymnasium 

Leiden en daarna succesvol hun studies afgerond. 

 
 
Hooggekwalificeerd onderwijs is met name in een tijd van toenemende concurrentie en de vraag naar 
uitstekende competenties van groot goed in onze regio. Graag zou ik daar mijn steentje aan 
bijdragen. 
 


