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Leden Raad van Toezicht Stichting Archipel Scholen
Mevrouw A.N.(Andrée) Tankink. Zij is senior projectleider van de Kamer van Koophandel
Zuidwest Nederland. Zij brengt haar kennis op bedrijfseconomisch en juridisch gebied in.
Ook haar ervaring met ondernemerschap en het opzetten van nieuwe diensten zijn van nut bij de
uitvoering van haar adviserende en toezichthoudende rol. Ze is lid van de Raad van Toezicht
sinds 1 januari 2012.
Mevrouw P.J.L.L.M. Ellie Walrave-Troost. Gepensioneerd. Werkverleden: Adviseur en
plaatsvervangend sectorhoofd bij Scoop, provinciaal instituut voor sociale en culturele
ontwikkeling. Oud‐wethouder, ‐locoburgemeester en ‐gemeenteraadslid van de gemeente
Vlissingen. Naast bestuurlijke ervaring is er beleidsmatig o.a. kennis en ervaring
op bevolkingsontwikkeling/krimp, onderwijs, jeugdbeleid, sociale zaken en werkgelegenheid,
WMO.
Zij maakt deel uit van de Raad van Toezicht Archipel Scholen sinds 1 januari 2012.
De heer E.H.J (Erik) van den Dobbelsteen. Is Commercieel manager bij de Schipper Groep.
Voorheen opleidingsmanager voor twee opleidingen, Commerciële Economie en Communicatie
van de HZ University of Applied Sciences (HZ). Naast de onderwijsinhoudelijke ervaring brengt
hij beroepservaring op de kennisgebieden, marketing, communicatie, klantgerichtheid en
verandermanagement met zich mee. Tevens neemt hij zitting in de examencommissie van het
Zakelijke en Economisch college van Scalda.
Hij is door de gehele GMR bindend voorgedragen en is lid sinds 1 september 2014.
De heer Th.(Theo) Herman. Is al ruim 40 jaar actief in het onderwijs. Hij heeft eerdere
ervaringen als lid RvT bij Weer samen naar school Zeeuws Vlaanderen en Respons Zeeland. Op
dit moment is hij projectleider onderwijskundige innovaties bij Scalda Terneuzen en
Tessenderlandt Breda. Naast de onderwijskundige expertise heeft hij ruime ervaring op het
gebied van begeleidingskunde, supervisie en HRM. Hij is door de gehele GMR bindend
voorgedragen en is sinds 1 september 2015 lid.
De heer A.A. (André) Merks. Hij is werkzaam als hoofd kenniscentrum en hoofd afdeling
opleidingen van Emergis, centrum voor GGZ. Hij heeft ruime ervaring met het opzetten,
implementeren, uitvoeren en toetsen van integraal (patiënten) veiligheidsbeleid,
kwaliteitsmodellen, scholingsbeleid en organisatieveranderingen. Hij heeft 6 jaar deel
uitgemaakt van de medezeggenschapsraad van OBS de Knotwilg in Oostkapelle.
Nevenfuncties: bestuurslid (penningmeester) stichting INSMA, lid International Neuman
Systems Model Trustee Group, Meesterproef begeleider GGZ Verpleegkundig Specialist opleiding
(Utrecht), docent en afstudeerbegeleider SPV opleiding Avans+, lid opleidingsexamencommissie
Avans+.
Hij is lid van de Raad van Toezicht sinds 1 september 2014.

