
 Peter van Dijk wordt per 1 augustus de 
nieuwe voorzitter van het CvB bij CSG De 
Goudse Waarden. Huidig voorzitter Pieter 
Dijkshoorn bouwt zijn werkzaamheden 
richting zijn pensioen af en krijgt een onder-
steunende rol als adviseur van het bestuur. 
Van Dijk is momenteel rector van het Leidsche 
Rijn College in Utrecht.

 Het CvB van CSG Het Streek heeft 
Alexander van Horssen benoemd tot 
directeur vmbo-PrO-ISK (locatie Zandlaan). 
Van Horssen werkt nu als directeur vmbo gl/tl 
en havo-onderbouw bij Stichting CVO, locatie 
Uilenhof in Gorinchem. Zijn benoeming gaat 
in per 1 augustus.

 Aart Iliohan is de nieuwe teamleider 
havo op CSG Het Noordik. Iliohan werkte al 
op het Noordik, locatie Noordikslaan als 
waarnemend teamleider. Yvonne 
Dortmans is op dezelfde school benoemd 
tot teamleider vwo. Dortmans werkt momenteel 
als afdelingsleider havo/vwo bovenbouw  
bij de Meergronden in Almere-Haven. Haar 
benoeming gaat in per 1 augustus.

 Per 1 augustus is Arjan Kastelein  
de nieuwe voorzitter CvB van Stichting Het 
Rijnlands Lyceum. Hij volgt Maarten 
Knoester op, die met pensioen gaat. 
Kastelein was eerder al o.a. voorzitter van  
het CvB van de Gooise Scholenfederatie en 
voorzitter van de raad van bestuur van ROC 
West-Brabant. Ook was hij bestuurslid van  
de VO-raad en de MBO-Raad.

 Akkelys Lukkes treedt 15 augustus  
toe tot het CvB van Openbaar Onderwijs 
Groningen. Lukkes is momenteel directeur 
bedrijfsvoering bij het Wilhelmina Ziekenhuis 
in Assen. Bij Openbaar Onderwijs Groningen 
wordt zij verantwoordelijk voor financiën en 
concerncontrol, huisvesting, facilitaire zaken, 
inkoop en ICT.

 Philip Messak, directeur van de vmbo-
locatie Salland van CS Vincent van Gogh in 
Assen, neemt na tien jaar afscheid van de 

school. Hij wordt per 1 september voorzitter 
van het CvB van de Bisschop Möller Stichting 
(basisonderwijs) in Leeuwarden.

 Het CvB van Stichting Carmelcollege heeft 
Roel Scheepens benoemd tot rector van  
het Maartens College in Haren-Groningen. 
Scheepens werkt sinds 2017 als Head of School 
aan de Strohoff International School in Frankfurt. 
Hiervoor werkte hij onder andere als rector 
aan het Sint-Janslyceum in ’s-Hertogenbosch. 
Zijn benoeming gaat in op 1 augustus.

 Gerald Schutte is benoemd tot directeur 
van de locatie Harlingen van RSG Simon 
Vestdijk. Schutte werkt momenteel als 
afdelings leider bovenbouw mavo-havo-vwo 
aan het Almere College te Dronten. Zijn 
benoeming gaat in op 1 augustus.

 Het Berechja College op Urk heeft per 
1 augustus een nieuwe teamleider onderbouw 
gevonden in de persoon van Marco van 
der Spek. Van der Spek werkte als waarne-
mend teamleider onderbouw kader-mavo op 
het Etty Hillesum Lyceum, locatie Het Stormink 
in Deventer. Op het Berechja College is  
ook Ilonka van Balken benoemd als 

teamleider. Zij werkte sinds 2015 als  
docent Engels en decaan op het Vakcollege 
Noordoostpolder in Emmeloord.

 Per 1 augustus start Annemieke 
Wouters als directeur op het Calvijn in 
Hardinxveld-Giessendam. Zij volgt Jeroen 
Spek op, die na dit schooljaar zijn loopbaan 
binnen Stichting CVO-AV vervolgt als rector 
van Lyceum Oudehoven in Gorinchem. Tevens 
gaat hij het Tiener College leiden. Wouters is 
nu onderwijsleider bij de Assisterende 
Gezondheidszorg-opleidingen van Albeda  
in Rotterdam.

 Het CvB van de Gooise Scholen Federatie 
heeft Eric van ‘t Zelfde met ingang van 
1 augustus benoemd tot directeur van College 
De Brink. Van ‘t Zelfde was rector van het 
Lyceum Oude Hoven in Gorinchem en daar-
voor directeur van OSG Hugo de Groot in 
Rotterdam-Charlois. Ook is Van ‘t Zelfde 
betrokken bij het tv-programma Dream School. 
Hij volgt Raymond Kok op, die zich na 40 
jaar bij College De Brink als kwartiermaker 
vmbo gaat richten op de brede vmbo-ontwik-
keling binnen de GSF en de samenwerking 
binnen de regio Gooi- en Vechtstreek.

Deze 16 collega’s 
veranderen van baan

Advertentie

Het Adriaan Roland Holst College in 
Hilversum heeft komend schooljaar 
een nieuwe rector. René Karman 
volgt vanaf 1 augustus Angela Koot 
op, die haar loopbaan als zelfstandig 
adviseur gaat voortzetten.

Waarom deze overstap?
“Ik was de afgelopen twaalf jaar manager 
onderwijs en innovatie bij Instituut 
Archimedes, de lerarenopleiding van de 
Hogeschool Utrecht. Ik werkte samen met 
voscholen aan de opleiding en begeleiding 
van studenten. Ik wilde na zo’n tijd in 
dezelfde functie wel eens wat anders, maar 
vond het lastig om te bedenken wat ik precies 
wilde. Ik heb in het verleden als docent 
maatschappijleer gewerkt en toen ik met 
mijn dochter open dagen ging bezoeken om 
te kijken naar welke middelbare school zij 

zou kunnen gaan, voelde ik dat ik weer terug 
wilde. Vooral om de leerlingen, om de sfeer 
die op scholen hangt.”

Wat laat je achter?
“Een hele leuke baan in het hbo, waarvoor  
ik overigens ook al heb samengewerkt in  
een stuurgroep met mensen van de Gooise 
Scholen Federatie. Ik was voornamelijk bezig 
met hoe we de lerarenopleidingen kunnen 
laten aansluiten bij de vraag van de scholen.”

Waar ga je aan werken in je 
nieuwe baan?
“Op het Roland Holst moet iedere leerling 
niet alleen een 10 kunnen hálen, maar zich 
vooral ook een 10 kunnen vóelen. De school 
denkt goed na over hoe ze het onderwijs  
zo kan vormgeven dat leerlingen met zelf
vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Ik 

ben in mijn huidige functie ook veel met 
innovatie bezig. Ik zie een goede match met 
het team van het Roland Holst. Als rector zal 
ik samen met de docenten de kaders opstellen 
waarbinnen zij dit onderwijs vormgeven. Ik 
heb er heel veel zin in!”

‘De leerlingen, de sfeer:  
ik wilde terug naar het vo’

Mijn overstap
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Op school is geen dag hetzelfde!
Emma Helpt is een initiatief van Omix, al ruim 15 jaar dé expert als 
het gaat om onderwijslogistiek en werkzaam voor onderwijsinstellingen 
door heel Nederland.
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