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Voordracht vijfde lid raad van toezicht Stichting Openbaar 
Basisonderwijs West Brabant 

 
Geachte leden van de Gemeenteraad, 
 
De Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant heeft na een zorgvuldige 
selectieprocedure besloten de volgende kandidaat voor te dragen ter invulling van de 
vacature voor het vijfde lid van de raad van toezicht m.i.v. 1-3-2021. 
 
Na het opstellen van het profiel en positief advies hierop van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) is een externe vacature opengesteld. Op deze vacature 
hebben dertien mensen gereageerd. De brieven en cv’s van de kandidaten zijn beoordeeld 
door de benoemingsadviescommissie die bestond uit een afvaardiging vanuit de GMR 
(ouders en team), de directies en de raad van toezicht. Onder externe begeleiding zijn 
(online) gesprekken gevoerd met drie van de kandidaten en is een tweede gesprek gevoerd 
met twee kandidaten.  
 
De raad van toezicht van Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant heeft 
overeenstemming over de onderstaande voordracht. 
 
Mevrouw N. (Nicole) Fouchier  
 
Met deze benoeming zijn alle vacatures in de raad van toezicht vervuld. 
 

 

Hieronder vindt u een verkorte CV en duiding van de kandidaat. 

 

Nicole Fouchier 

22 februari 1966, woonachtig te Breda 

Nicole is strategisch aangelegd, straalt rust uit als je met haar in gesprek bent en komt 
hartelijk en vriendelijk over. Type: vlot, integer, energiek en positief. 

Nicole werkt sinds 2016 als consultant bij EMOJIEE, een adviespraktijk gericht op 
Leiderschapsontwikkeling & Stakeholder Management gericht op het tot stand brengen van 
goede en ook duurzame interne en externe relaties, die waarde toevoegen aan de 
organisatie.  
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Eerder was zij onder andere Director of Fundraising van de Corporate & Alumni Relations 
van Tilburg University. Daar was zij verantwoordelijk voor de (inter)nationale externe 
relaties en alumni relaties van de universiteit. Tevens was zij  verantwoordelijk voor de 
fondsenwerving voor onderzoek en onderwijs. 

Nicole heeft in afgelopen jaren tevens ervaring opgedaan in verschillende toezichthoudende 
rollen in de sector onderwijs. 

Nicole heeft privaat- en strafrecht afgerond aan de Universiteit van Utrecht. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Hans Verbraak 

Voorzitter raad van toezicht 

 

Hans Verbraak (Feb 19, 2021 09:34 GMT+1)
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