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Rietje van Dam voorzitter Transitie Raad van Toezicht
Dirck van Bennekom nieuwe voorzitter Voortgezet Onderwijs Zeeuws Vlaanderen
Terneuzen/Hulst/Sluis, 7 februari 2018 -- Dirck Van Bennekom is benoemd tot nieuwe voorzitter
van het College van Bestuur van de vier scholen voor voortgezet onderwijs in ZeeuwsVlaanderen, zijnde De Rede, Het Zwin College, SKVOH (Reynaertcollege en Praktijkschool
Hulst) en het Zeldenrust-Steelantcollege. Hij gaat leiding geven aan het bestuursteam, dat
verder bestaat uit de bestuurders van de scholen: Piet de Witte, Steven Van Nispen en Frank
Neefs.
Rietje van Dam is benoemd tot voorzitter van de Transitie Raad van Toezicht, de commissie die
toezicht houdt op het transitieproces. Beide benoemingen zijn het gevolg van de voorgenomen
fusie van de vier besturen voor voortgezet onderwijs die eind vorig jaar is aangekondigd.
Sjoerd Slagter, waarnemend voorzitter van het bestuursteam en lid van de Taskforce Voortgezet
Onderwijs Zeeuws Vlaanderen, is erg tevreden met beide benoemingen. “Beiden zijn enorm
gepokt en gemazeld in het onderwijs. Zij hebben de kennis en ervaring om de gewenste transitie
in het onderwijs in Zeeuws Vlaanderen voor elkaar te krijgen. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij
samen met de teams van de scholen onze plannen voor écht goed en duurzaam onderwijs gaan
realiseren”.
Dirck Van Bennekom (67) studeerde Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij was van 2002 tot 2016 voorzitter College van Bestuur van de Alliantie
Voortgezet Onderwijs in het land van Maas en Waal, een organisatie van openbare, roomskatholieke en protestants-christelijke scholen met circa 11.000 leerlingen en 1.250
medewerkers. Daarvoor was hij voorzitter van de directie ROC ASA Colleges Utrecht en tien
jaar werkzaam bij de Hogeschool Rotterdam in de functies van opleidingsdirecteur,
faculteitsdirecteur en directeur Personeel en Organisatie. Ook was hij lid van het dagelijks
bestuur van de VO-raad van 2011 tot 2016.
Rietje van Dam-Mieras studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aan
diezelfde universiteit. Vervolgens was zij werkzaam als wetenschappelijk medewerker aan de
Universiteit Maastricht en de Open Universiteit. In 1992 werd ze benoemd tot hoogleraar
Natuurwetenschappen aan de Open Universiteit en in 2007 werd ze lid van het College van
Bestuur (vice-Rector Magnificus, portefeuille onderwijs, personeels- en studentenzaken) van de
Universiteit Leiden en hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Onderwijsvernieuwing aan de
faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan diezelfde universiteit. Sinds 2013 is zij lid van
de directie van de TKI-BBE (Topconsortium Kennis en Innovatie BioBased Economy). Rietje
Van Dam vervulde - en vervult - daarnaast verschillende adviserende en toezichthoudende
functies.
Rietje van Dam is in januari al met haar werkzaamheden begonnen. Dirck van Bennekom is in
februari gestart.

