mr. H.C. (Henk) Naves is sinds 1988 werkzaam in de Rechtspraak. Per 1 juli 2015 is hij benoemd tot
president van de rechtbank Amsterdam. Daarvoor was hij onder meer bestuurslid van de rechtbank
Amsterdam en de rechtbank Rotterdam en president van de rechtbank Gelderland, Breda en de
rechtbank Oost-Nederland. Mr. Naves vervult en vervulde diverse nevenfuncties binnen het
onderwijs(recht).
mr. J. P.L.C. (Jacques) Dijkgraaf is 16 jaar werkzaam geweest als juridisch adviseur voor verschillende
vakbonden, waaronder enkele onderwijsvakbonden. In het jaar 2000 is hij zijn eigen
advocatenkantoor gestart. Hierin staat hij vooral particuliere rechtzoekenden bij op het terrein van
het arbeids- en het onderwijsrecht. In 2000 begon hij ook als vicevoorzitter van de Landelijke
Klachtencommissie in het onderwijs. Die functie heeft hij tot januari 2012 vervuld. Momenteel is hij
lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Onderwijsrecht (NVOR) en van het bestuur
van de Vereniging van advocaten en rechtsbijstandverleners in het onderwijs (VARO).
drs. E. (Eef) Hoeksma vervulde vanuit de functie van inspecteur Expertisecentra gedurende vele
jaren de rol van ‘critical friend’ in het directe contact met schoolteams, directies en besturen van
scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Centraal stond in deze contacten de kwaliteit van het
geboden onderwijs en de daarmee behaalde resultaten. Het belang van de individuele leerling was
hierbij het uitgangspunt. Daarnaast vormden het beleid van zowel school als overheid onderwerp
van overleg alsmede de plaats van school en bestuur ten opzichte van andere scholen en
ketenvoorzieningen, het Regionaal Expertisecentrum (REC) en de Samenwerkingsverbanden.
drs. O. (Otto) Meulenbeek MME heeft de laatste jaren gewerkt als algemeen directeur-bestuurder
van Leerplein055, de Stichting voor openbaar basisonderwijs en speciaal basis en voortgezet
onderwijs in Apeldoorn. Hij is betrokken geweest bij de voorbereiding van de
samenwerkingsverbanden PO en VO. In dat verband was hij onder meer bestuurder van het
Samenwerkingsverband PO en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Leerlingenzorg
Apeldoorn en Regio (SLAR).
drs. L.F.P. (Leo) Niessen is na een langdurige onderwijsloopbaan als rector VO vanaf 2005 werkzaam
geweest als lid van het College van Bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
( SVOPL), de grootste onderwijsaanbieder VO in Oostelijk Zuid Limburg. Daarnaast vanaf 1983
landelijk actief geweest in velerlei bestuurlijke organen , o.a. als cao-onderhandelaar voor de
werkgevers VO en als bestuurder van de (voorlopers) van de VO-Raad. In de eigen regio o.a. lid van
de Raad van Toezicht van Movare (PO) en voorzitter van hert samenwerkingsverband VO in Parkstad.
Sedert 2011 landelijk betrokken bij beleidsontwikkelingen inzake leerlingdaling en ontgroening, plv.
lid van het College voor Examens (CvE) en lid van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).
mr. H. (Henk) Strietman heeft een brede ervaring als zelfstandig adviseur, interim directeur,
bestuurder, visitator, moderator in onderwijs e.a. maatschappelijke dienstverlening, landelijke en
plaatselijke overheid; bijv. kwartiermaker passend onderwijs PO/VO en
Ouderbetrokkenheid/leerlingenparticipatie VO. Eerder was hij directeur van de Besturenraad
directeur VO resp. hoofddirecteur CFI van OCW.

