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Karen Peters nieuwe Voorzitter Stichting Eem- Vallei Educatief
Amersfoort, 15 mei 2018 – Dr. Karen Peters is benoemd tot de nieuwe voorzitter
van het college van bestuur van Stichting Eem-Vallei Educatief (EVE). Peters
heeft zowel een brede ervaring in het onderwijs in Nederland als in het
buitenland. De Raad van Toezicht van EVE is verheugd over de aanstelling en
ziet in haar een uitstekend opvolger van de heer Henk van der Zwaag die deze
functie sinds 2005 vervulde en in dit najaar met pensioen zal gaan.
Karen Peters is op dit moment directeur-bestuurder van Stichting Nederlands onderwijs in
het buitenland. EVE heeft in haar een voorzitter gevonden met een groot hart voor het
primair openbaar onderwijs. Naast haar studies in Groningen en Nijmegen studeerde zij in
de Verenigde Staten en Zweden. In 1997 promoveerde zij aan de Universiteit van Nijmegen
met het proefschrift “De professionaliteit van schoolleiders, een taak specifieke benadering”.
Van 2000 tot 2010 deed Peters brede internationale onderwijs ervaring op. Sinds 2010 is zij,
met haar gezin weer teruggekomen naar Nederland, waar zij voordat zij haar functie bij
NOB aanvaarde, eerst bovenschools directeur was van een aantal openbare basisscholen in
gemeente Zeist en omstreken.
Peters heeft veel zin in haar nieuwe functie: “Na mijn werkzaamheden voor het
Nederlandse onderwijsveld wereldwijd, zie ik er erg naar uit om mij meer te richten op het
primaire openbare onderwijsveld in Nederland. Ik zie het als een uitdaging om samen met
de collega’s bij EVE mijn brede (internationale) ervaring in te zetten om een bijdrage te
leveren aan de ontwikkelwensen van de aan EVE toevertrouwde jonge wereldburgers van
morgen”. Peters treedt per 1 september 2018 officieel in dienst.

Over Eem-Vallei Educatief
Stichting Eem-Vallei Educatief (EVE) is het bevoegd gezag van 11 openbare basisscholen met
15 vestigingen in de gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest
en Woudenberg. EVE wil haar onderwijsaanbod afstemmen op de ontwikkelingswensen en
behoeften van de aan hun toevertrouwde leerlingen. Het onderwijs van EVE staat dan ook in
het teken van de maatschappij van morgen. Dat betekent dat EVE al werkende de doelen
steeds bijstelt. Immers, niets staat voor langere termijn al vast.
Zo bouwt EVE aan een brug terwijl ze erop loopt!
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