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Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Samenwerkingsverband 
Brabantse Wal PO 
Met ingang van 10 oktober 2019 is de heer Hans van Daelen benoemd tot voorzitter van de 
Raad van Toezicht van samenwerkingsverband Brabantse Wal PO. Hans neemt zijn plaats in 
naast Frédérique Assink en Michael Bakker, waarmee de Raad van Toezicht weer compleet is. 
Hieronder stelt Hans zich voor:  
 

Even voorstellen: 
Mijn naam is Hans van Daelen en ik ben in 1951 geboren in Den 
Haag. Opgegroeid in de jaren 60 in Tilburg, een echte sixties-man 
met veel interesse voor muziek en sport. Speelde veel op mijn gitaar 
en heb lange tijd geschaakt en in de zaal gevoetbald. Nu lid van een 
bridgevereniging en als er een artiest uit de jaren 60/70 optreedt 
ben ik erbij: van Rolling Stones tot Supertramp. 
Ik ben al 45 jaar gelukkig getrouwd, heb twee zoons en vijf 
kleinkinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Wij wonen in Rijen in 
de buurt van onze kinderen en kleinkinderen en zijn oppas opa en 
oma. Dat is heel leuk en soms ook heel intensief.  
Ik heb altijd met veel plezier gewerkt in het Tilburgse basisonderwijs 

in verschillende organisaties en functies, vanaf 1999 als bestuurder. Vanuit die rol ben ik 
jarenlang voorzitter geweest van het samenwerkingsverband en de coöperatie voor 
schoolbesturen in Tilburg. In 2017 heb ik besloten om bij het bereiken van de AOW-leeftijd te 
stoppen met mijn werkzaamheden. Ik ben trots op het feit dat ik bij mijn afscheid ben 
benoemd tot ridder in de Orde Van Oranje-Nassau. 
Mijn expertise wilde ik nog graag inzetten en er kwam al snel een uitdaging op me af vanuit 
Nijmegen. Daar transformeerde het samenwerkingsverband Stromenland tot het Raad-van-
Toezicht model, waar ik vanaf september 2017 deel van uitmaak. Daarnaast ben ik lid van de 
RvT van Initia in Dongen.   
Ik ben blij dat ik nog een steentje kan bijdragen aan de bevordering van passend onderwijs 
en merk dat ik ook in de rol van toezichthouder van toegevoegde waarde kan zijn. De 
vacature van voorzitter van de RvT van Brabantse Wal kwam dan ook op een mooi moment 
en ik ben verheugd dat ik in die functie ben benoemd. Ik heb inmiddels al kennis gemaakt 
met Hellen Persoon, een gedreven en enthousiaste directeur-bestuurder, en ik heb een 
prettige eerste vergadering gehad met mijn mede raadsleden Frédérique Assink en Michael 
Bakker. 
Ik zie er naar uit om u ook te ontmoeten, wij gaan er iets moois van maken! 
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