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Interim directie
Geachte ouder(s), verzorger(s),
Op woensdag 3 november j.l. hebben wij u bericht over de motie van wantrouwen die door de MR afgegeven is
tegen het MT van het Dominicus College. Hans Schapenk, bestuurder van @voCampus, heeft sindsdien de
dagelijkse leiding van de school waargenomen.
Hoewel het bestuur de motie van wantrouwen niet deelt, is besloten nu in eerste instantie te handelen in het
belang van de leerlingen, onze medewerkers en de voortgang van het onderwijs. Het bestuur heeft daarom, na
overleg met de MR, besloten een interim-directie aan te stellen. Bij deze informeren wij u over de benoeming.
Interimperiode en opdracht
Het bestuur kiest vooralsnog voor de benoeming tot het einde van het huidige schooljaar. De opdracht van de
interim-directie is om leiding te geven aan de school en te zorgen voor de continuïteit van het onderwijs. Zij
richten zich op herstel van de dialoog met verschillende partijen en de zorg voor leerlingen en medewerkers.
Deze opdracht wordt gegeven ongeacht de inhoud van de te nemen besluiten over de toekomst van de school.
Samenstelling interim-directie
De directie bestaat uit drie personen en is gezamenlijk verantwoordelijk voor de opdracht.
Rector: Gijs van Wijlen
De rector is eindverantwoordelijk voor de school. Dit betekent onder meer voor de in- en externe
vertegenwoordiging, de dialoog met de medezeggenschap, portefeuille onderwijs (inclusief Monnikskap),
kwaliteitszorg, communicatie en leerlingzorg.
Gijs van Wijlen heeft begin 2021 zijn loopbaan als rector van het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda beëindigd.
Daarvoor vervulde hij rollen als docent, directielid en directeur op twee andere scholen. Hij is goed bekend met
het soms specifieke karakter van een lyceum. Zijn benadering is sterk gericht op het realiseren van verbinding.
Conrector, portefeuille bedrijfsvoering: Erick Loermans
Erick Loermans is sinds 2019 werkzaam als directeur van Kandinsky Molenhoek. Daarvoor was hij ruim 6 jaar
verbonden aan de Nijmeegse Scholengemeenschap (NSG), o.a. in de rol van directeur bedrijfsvoering en
portefeuillehouder zorg. Erick Loermans is goed thuis in brede bedrijfsvoeringsvraagstukken.

Conrector, portefeuille personeel en organisatie: Ronald Bertram
Ronald Bertram is momenteel directeur Bestuurs- en servicebestuur binnen @voCampus. Daarvoor was hij
ruim 12 jaar werkzaam als hoofd P&O en bestuursbureau AlliantieVO. Ronald is zeer goed bekend met de HRM
portefeuille op zowel regionaal, bestuurlijk, als schoolniveau. Hij richt zijn aandacht vooral op de medewerkers
en op de organisatie(ontwikkeling).
Kennismaking
De nieuwe directie stelt zich vandaag en vanaf aanstaande maandag voor aan leerlingen en medewerkers. De
komende periode stellen zij zich ook nader voor aan u.
Wij betreuren de onrust en onzekerheid die ontstaan is op de school enorm en delen de zorgen die er leven
rondom de voortgang van het onderwijs en het welbevinden van leerlingen en medewerkers. Wij stellen alles
in het werk om de verbinding en de dialoog te herstellen en vertrouwen erop met deze interim-directie een
stap te zetten in de juiste richting.
Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groet,

Hans Schapenk,
waarnemend rector Dominicus College

