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René van Elderen nieuwe bestuursvoorzitter Studiekeuze123

Per 1 januari 2015 is René van Elderen aangetreden als de nieuwe
voorzitter van het bestuur Studiekeuze123.
Hij volgt Taede Sminia op die vanaf het prille begin (2007) voorzitter
was.

Ingrid Kolkhuis Tanke, directeur van Studiekeuze123, is Taede Sminia zeer dankbaar voor de
belangrijke rol die hij heeft gespeeld in de verschillende fasen van Studiekeuze123: “Hij heeft aan de
wieg gestaan van de stichting. Met zijn expertise heeft hij bijgedragen aan de opbouw van het
draagvlak van Studiekeuze123. De samenwerking tussen universiteiten, hogescholen, private partijen
en de studentenorganisaties hierin is uniek. Het onderwerp goede studiekeuze-informatie voor
aankomend studenten blijft van groot belang. Taede Sminia draagt het stokje nu over aan René van
Elderen.”
René van Elderen heeft een lange staat van dienst bij de rijksoverheid (ministeries van
Volksgezondheid en van Economische Zaken) en binnen het onderwijs onder meer als docent in het
mbo, hbo en wo, als bestuurder van Fontys Hogescholen, als toezichthouder in het vo en als adviseur
voor het private onderwijs. Daarnaast vervult en vervulde hij een scala van bestuurlijke functies in de
culturele sector en in het onderwijs, o.a. was hij bestuurslid van de Vereniging van Hogescholen en
van Surf en is hij voorzitter van Plaza Futura/Natlab in Eindhoven.
Ingrid Kolkhuis Tanke kijkt uit naar de samenwerking met de nieuwe bestuursvoorzitter: “René van
Elderen is vanuit verschillende functies betrokken geweest bij studentenenquêtes en online begeleiding
van studiekiezers. Bovendien heeft hij ruime ervaring binnen alle onderwijssectoren van vo, mbo, hbo,
wo tot aan particulier onderwijs. Gecombineerd met zijn ervaring in de culturele sector en binnen de
overheid, zien wij in hem de ideale opvolger die Studiekeuze123 kan begeleiden bij de
doorontwikkeling naar een vraaggestuurde organisatie.”
Over Stichting Studiekeuze123
Studiekeuze123 levert onafhankelijke en betrouwbare studiekeuze-informatie zonder dat commerciële
belangen een rol spelen. Studiekeuze123.nl is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse
instellingen voor hoger onderwijs (Vereniging Hogescholen, VSNU en NRTO) en de
studentenorganisaties LSVb en ISO. De organisatie werkt in opdracht van het ministerie van OCW.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Astrid Kösters, communicatieadviseur Studiekeuze123: 030 303 9108 of akosters@studiekeuze123.nl.
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