
Van: Buuren, J. van [mailto:J.vanBuuren@dunamare.nl]  

Verzonden: donderdag 12 juni 2014 15:55 

Aan: Griffiebureau 
Onderwerp: Benoemingen  
  
Geachte leden van de raad, 
  
Met deze mail willen wij u graag informeren over twee benoemingen op onze scholen.  
  
Sterren College  
Met ingang van 1 augustus 2014 wordt Wim Huiberts de nieuwe directeur van het Sterren College in 
Haarlem. Met de aanstelling verwelkomt het Sterren College een zeer ervaren schooldirecteur met 
veel kennis van het onderwijs in het algemeen en het vmbo in het bijzonder. Sinds 2002 is Huiberts 
directeur bij het Clusius College in Castricum. Onder zijn leiding ontving het Clusius College vanuit het 
ministerie dit jaar voor de tweede maal het predicaat Excellente School. Voor 2002 was Huiberts 
onder meer werkzaam als afdelingsdirecteur bij twee technische afdelingen van het Horizon College, 
een grote mbo-instelling in de regio. Hij stond in het verleden ook zelf voor de klas als docent 
Nederlands en Engels. Huiberts volgt Jan Klein op die vorig jaar als interim – directeur was 
aangesteld.  
  
Coornhert Lyceum  
Met ingang van 14 augustus 2014 start Carla Neijts als nieuwe rector bij het Coornhert Lyceum. 
Neijts is een gedreven en toegankelijke onderwijsvrouw met diepgaande kennis van het voortgezet 
onderwijs. Sinds 2007 is Neijts rector bij het Hervormd Lyceum West in Amsterdam. Naast rector van 
een brede scholengemeenschap beschikt Neijts ook over een uitgebreide ervaring als 
organisatieadviseur in de onderwijssector. Ze heeft daarnaast een goede en voor de functie 
relevante ervaring in een leidinggevende functie in het voorgezet onderwijs en heeft veel affiniteit 
met de portefeuilles onderwijs, kwaliteit en personeel. Een prettige en integere persoonlijkheid die 
oog heeft voor de menselijke maat in de organisatie, met een goede balans tussen zakelijk en sociaal. 
Carla Neijts volgt Jan Zuelen op, die na ruim 30 jaar les en leiding geven vanaf het nieuwe schooljaar 
met pensioen gaat. 
  
Met vriendelijke groet, 
Dunamare Onderwijsgroep 
  
Albert Strijker  
Jan Rath 
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Tel nummer: 023-5303600 
E-mail: j.vanbuuren@dunamare.nl 
Website: www.dunamare.nl 
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