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Leden Raad van Toezicht,
Stichting Archipel Scholen
De heer H.J. (Hendrik-Jan) van Arenthals is Voorzitter College van Bestuur van Scalda en
was voorheen werkzaam als directeur-bestuurder van de Mondia Scholengroep. Binnen zijn
bestuurlijke functies heeft hij expertise opgebouwd met de onderwijskundige, HR- en financiële
portefeuilles. Naast ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring heeft hij in het onderwijs
geschreven aan diverse kwaliteitsdocumenten en strategische plannen. Gerelateerd aan het
primair en openbaar onderwijs is de heer Van Arenthals:
- lid geweest van het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (VOS Abb)
- voorzitter geweest van het Platform Passend Onderwijs Zeeland
- lid geweest van de Themagroep Krimp van de VO Raad
- lid en voorzitter geweest van de RVT van Obase, openbaar PO op Schouwen-Duiveland
- lid en voorzitter geweest van de RVT van het Samenwerkingsverband PO Brabantse Wal in
West-Brabant.
Nevenfuncties: lid Dagelijks Bestuur Economic Board Zeeland, lid Raad van Toezicht Roosevelt
Center for Excellence in Education, lid bestuur Stichting Scholierenvervoer Zeeland, lid Raad
van Toezicht CIOS Nederland, lid bestuur Zeeuwse Academische Opleidingsschool. Hij is
voorzitter van de Raad van Toezicht Archipel Scholen sinds 1 september 2019. Hij is door de
oudergeleding GMR bindend voorgedragen
De heer E.H.J (Erik) van den Dobbelsteen. Is directeur-bestuurder van VVV Zeeland,
voorheen commercieel manager bij Schipper Accountants en 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. Nevenfuncties: Hij neemt zitting in de examencommissie van het Zakelijke en
Economisch college van Scalda en hij is lid van de Mediaraad van Omroep Zeeland.
Hij is lid RvT sinds 1 september 2014.

De heer A.A. (André) Merks. Vanaf 1 december 2019 werkzaam als bestuurssecretaris bij
WVO zorg. Voorheen werkzaam als manager kenniscentrum en 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: lid International
Neuman Systems Model Trustee Group, docent en afstudeerbegeleider SPV opleiding Avans+,
lid opleidingsexamencommissie Avans+. Hij is lid van de Raad van Toezicht sinds 1 september
2014. Hij is door de oudergeleding GMR bindend voorgedragen

Mevrouw M.I.H. (Monica) Smulders MSc
Werkt sinds 2018 als bedrijfskundig manager in Adrz waar zij Voorzitter is van de sector
beschouwende zorg en programmamanager voor de netwerkzorg. Daarvoor 20 jaar ervaring in
de financiële dienstverlening gewerkt bij o.a. ING, Nationale Nederlanden en Rabobank alwaar
zij diverse leidinggevende posities heeft bekleed. Als Blackbelt heeft zij ruime ervaring in het
implementeren en uitvoeren van complexe (proces) verbeteringen in diverse organisaties. Per 1
september 2019 is zij door de oudergeleding GMR bindend voorgedragen en toegetreden tot de
RvT. Haar ervaring in het onderwijs heeft zij opgedaan in haar rol als MR lid van de Kloetingse
school (vanaf 2014) en GMR lid van Nobego Primair Onderwijs (2014-2018) en Alberoscholen
(vanaf 2019). Sinds 1 april 2020 is zij lid van de Raad van Commissarissen van Woongoed
Middelburg.
De heer J.H. (Hans) Mulder. Bekleedt de functie van directeur Ruimtelijk Domein en
Duurzaamheid in de gemeente Roosendaal. Werkte voorheen als bestuurssecretaris bij WVO
Zorg en daarvóór als hoofd Strategie, Beleid en Projecten bij de gemeente Vlissingen. Was in
deze functie verantwoordelijk voor het geheel van het gemeentelijke beleid in het ruimtelijke
domein en het sociale domein Heeft inhoudelijke en leidinggevende expertise, is goed thuis in
het veld van management en organisatie en kent het openbaar bestuur van binnenuit. Voorts
heeft de heer Mulder ruime ervaring op het vlak van governance, toezicht en bestuur. Tot eind
2018 was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van een ouderenzorgorganisatie en
vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van een woningcorporatie. De heer Mulder was

voorzitter van de Rekenkamer Hulst & Terneuzen, voorzitter van de Raad van Toezicht van de
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal en tot 1 september 2021 voorzitter van de
Raad van Toezicht van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
(samenwerkingsverband voor passend onderwijs). Vanaf begin 2022 is de heer Mulder lid van
de Raad van Toezicht van Markant scholen openbaar onderwijs in Breda. De heer Mulder is per
1 september 2019 toegetreden tot de Raad van Toezicht van Archipel Scholen.

