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Benoeming leden klachtadviescommissie
Inspectie van het onderwijs
Besluit van de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap van 4 september 2007, nr. T&H/DIR/2007/33300
houdende de benoeming van twee leden
van de klachtadviescommissie van de
Inspectie van het onderwijs

Toelichting

Op grond van artikel 23 van de Wet
op het onderwijstoezicht is er een
klachtadviescommissie die is belast
met de behandeling van en advisering
over klachten over gedragingen van
De Minister van Onderwijs, Cultuur
de Inspectie van het onderwijs.
en Wetenschap, handelende in overRecentelijk zijn per besluit van 2 mei
eenstemming met de Minister van
2007 drie leden van de klachtadviesLandbouw, Natuur en
commissie herbenoemd, welk besluit
Voedselkwaliteit,
is gepubliceerd in de Staatscourant
Gelet op artikel 23 van de Wet op
van 24 mei 2007, nr. 98, pag. 30. In
het onderwijstoezicht;
de nota van toelichting bij dit besluit
is aangekondigd dat er op korte terBesluit:
mijn zou worden geworven voor drie
nieuwe commissieleden, ter vervanArtikel 1. Benoeming
ging van de drie leden die voor een
Voor de periode van 1 augustus 2007 beperkte periode van een jaar zijn
tot 1 augustus 2011 wordt tot lid van herbenoemd. Tevens is aangegeven
de klachtadviescommissie benoemd:
dat ernaar zou worden gestreefd om
a. de heer prof. mr. dr. A. Postma.
de nieuw te benoemen leden al vanaf
Daarnaast wordt voor de periode van 1 augustus 2007 te laten meedraaien
1 september 2007 tot 1 september
in de commissie met als doel de con2011 tot lid van de klachtadviescomtinuïteit te waarborgen. Om de vermissie benoemd:
antwoordelijkheden duidelijk te belegb. mevrouw mr. M.J.J. Bogaertsgen is besloten de nieuwe leden niet
Tholen.
alleen te laten meedraaien, maar hen
direct als volwaardig lid te benoemen.
Artikel 2. Bekendmaking
Met dit besluit hebben de volgende
Dit besluit zal in de Staatscourant
leden zitting in de klachtadviescomworden geplaatst en in afschrift wormissie:
den verzonden aan betrokkenen.
De heer drs. Th.A.J. Brugman (tot 1
januari 2008),
Artikel 3. Inwerkingtreding
Mevrouw drs. C.D. van Rest-van
Dit besluit treedt in werking met
Nieuwkerk (tot 1 januari 2008),
ingang van de tweede dag na de dag- Mevrouw Th. Poortenaar-Sikkema
tekening van de Staatscourant waarin (tot 1 juni 2008),
het wordt geplaatst en werkt terug tot Mevrouw N.A. van den Nieuwboeren met 1 augustus 2007.
Langenkamp (tot 1 december 2009),
Mevrouw mr. P.G.H. Westerhof (tot
De Minister van Onderwijs,
1 december 2009),
Cultuur en Wetenschap,
De heer prof. mr. dr. A. Postma (tot
R.H.A. Plasterk.
1 augustus 2011) en
Mevrouw mr. M.J.J. Bogaerts-Tholen
(tot 1 september 2011).
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