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Inleiding

Middels besluit van de Raad van Ministers van 20 januari 2021 met zaaknummer 2020/032844,
ontvangen op 22 januari 2021 is het voornemen inhoudende de benoeming van twee leden van
de raad van commissarissen van Fundashon Organisashon pa Desaroyo Integral di Mucha
(hierna: ODIM) alsmede het voornemen een lid te benoemen in de functie van voorzitter van
raad van commissarissen van ODIM aan de adviseur gemeld.
Op onder andere 17 december 2020 (nummer: 17122020.01), 9 november 2018 (nummer:
05112018.01) en 8 januari 2020 (nummer 0801202.01) heeft de adviseur eerder advies
uitgebracht met betrekking tot de voorgenomen benoeming van leden van de raad van
commissarissen bij ODIM. Voornoemde adviezen moeten als integraal onderdeel worden
gezien van dit advies. De adviseur zal in dit advies daarom volstaan met de toetsing van de
thans voorgedragen kandidaten ter benoeming als lid van de raad van commissarissen van
ODIM e.e.a. aansluitend op het eerder uitgebracht advies.
Met betrekking tot de profielschets voor de raad van commissarissen van ODIM heeft de
adviseur laatstelijk op 15 oktober 2020 (nummer: 15102020.01) advies uitgebracht. Met
inachtneming van het gestelde in voornoemd advies is de profielschets voor leden van de raad
van commissarissen van ODIM op 10 november 2020 bij Ministeriele Beschikking
no.2020/30894 vastgesteld.
Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens
een Minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van
een bestuurder dient de verantwoordelijke Minister het voornemen tot de benoeming of
voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden. In
overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de
adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet
aan de statuten van de stichting of vennootschap en aan de toepasselijke regels, waaronder de
procedureregels en profielschets zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate
governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of
er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten




Besluit Raad van Ministers van 20 januari 2021 (zaaknummer: 2020/032844);
Brief van 18 januari 2021 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap Cultuur en Sport
(hierna: de Minister) aan de SBTNO betreffende de voorgenomen benoemingen;
CV’s van de voorgedragen kandidaten;
Eigen verklaring uitsluiting belangenverstrengeling van de voorgedragen kandidaten;
Profielschets raad van commissarissen ODIM; en
(Concept)statuten ODIM;
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Toetsing voornemen benoeming commissarissen

Voor de toetsing van de voorgedragen kandidaten zal de adviseur middels op de 10 november
2020 bij Ministeriële Beschikking no. 2020/30894 vastgestelde profielschets voor de raad van
commissarissen van ODIM hanteren.
Conform de vastgestelde profielschets zal de raad van commissarissen bestaan uit 5 leden en
als volgt zijn samengesteld:
 2 leden als deskundige op het gebied van educatie en/of orthopedagogiek c.q.
psychologie op het gebied van kinderen;
 1 lid financieel deskundige
 1 lid als juridisch deskundige
 1 lid als bedrijfskundig/commercieel deskundige
In de brief van 18 januari 2021 draagt de Minister 2 kandidaten voor als lid van de raad van
commissarissen van ODIM, te weten:
–
–

De heer Frank Quirindongo in het profiel van deskundige op het gebied van educatie
en/of orthopedagogiek c.q. psychologie op het gebied van kinderen;
Mevrouw Lisette E.F. van Lamoen-Garmers in het profiel van deskundige op het gebied
van educatie en/of orthopedagogiek c.q. psychologie op het gebied van kinderen. De
Minister draagt mevrouw Van Lamoen - Garmers tevens voor als voorzitter van de raad
van commissarissen van ODIM.

De Minister heeft de voordracht van de kandidaten als volgt onderbouwd:
“(...)
De heer F. Quirindongo
De heer F. Quirindongo is sinds 1976 actief in het onderwijs. Hij heeft in het onderwijs op meerdere
niveaus gefunctioneerd. Hij kent het vak van docent en heeft ervaring in het management als adjunctdirecteur en als lid Managementteam (directieberaad) bij Akademia Pedagógiko Kòrsou. De heer
Quirindongo is momenteel actief als docent Sociologie en Mens en Maatschappij (LOFO) bij de bij
University of Curacao. Hij is betrokken bij curriculumontwikkeling en gastdocent voor de opleiding Master
Social Work. Daarnaast is hij ook docent Onderwijssociologie aan de Curacao Academy, opleiding
Pedagogisch Getuigschrift. De heer Quirindongo geeft in zijn motivatie aan dat hij naast het docentschap
in deze opleiding ook betrokken is bij het opleiden van studenten voor het kleuter-en basisonderwijs als
stagebegeleider. In deze functie heeft de heer Quirindongo veel ervaring kunnen opdoen in de
problematiek van kinderen tussen 4 en 12 jaar met specifieke leer- en opvoedingsproblemen. De heer
Quirindongo heeft in verschillende werkgroepen geparticipeerd en ook gepubliceerd over onderwijs.
Daarnaast heeft de heer Quirindongo diverse bestuursfuncties vervult waarbij hij bij drie organisaties een
voorzittersrol heeft vervuld. De heer Quirindongo heeft zijn Doctoraal Sociaal-culturele wetenschappen
behaald.
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Mevrouw Van Lamoen - Garmers
Mevrouw Van Lamoen - Gamers heeft ruime ervaring in het onderwijsveld en sinds 1996 op strategische
functies in het onderwijs. Zij is sinds 2008 algemeen directeur/bestuurder van de grootste
scholengemeenschap op Curaçao, de Stichting Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (R.K.C.S.)
geweest en per december 2020 met pensioen gegaan. Binnen de scholengemeenschap vallen speciaal
onderwijs, funderend onderwijs, voortgezet onderwijs en secundair beroepsonderwijs. Vanuit deze positie
heeft mevrouw Van Lamoen ruime ervaring opgebouwd op het gebied van relaties tussen bedrijfsleven
en de overheid. Mevrouw Van Lamoen voert o.a. regelmatig onderhandelingen met andere
schoolbesturen en de Minister van Onderwijs. Naast dat mevrouw Van Lamoen sinds 1991 actief
betrokken is bij reorganisatie en innovatieprocessen behoren verandermanagement en bestuurlijke
besluitvorming tot haar taken. Daarnaast is mevrouw Van Lamoen een ervaren toezichthouder. Zij heeft
naast haar werk bij verschillende organisatie, een bestuursrol vervult. Bij drie van deze organisaties heeft
mevrouw Van Lamoen de rol van voorzitter vervult.
Mevrouw Van Lamoen heeft in 1989 haar Doctoraalbul Interdisciplinaire Onderwijskunde behaald met de
specialisatie onderwijsvernieuwing en implementatie. Daarnaast heeft mevrouw Van Lamoen diverse
relevante cursussen en trainingen gevolgd.
Voorzitterschap
In het belang van de organisatie van Fundashon ODIM wenst de minister een verschuiving met
betrekking tot de rol van voorzitter, waarbij het voorzitterschap belegd wordt bij een van de deskundigen
op het gebied van educatie, namelijk mevrouw Van Lamoen-Gamers. De reden hiervan is dat ODIM
geen financiële organisatie is en koerst op een pedagogisch klimaat en het ontwikkelen van beleid om de
integrale ontwikkeling van het kind te stimuleren. De opdracht aan ODIM is om het voor- en naschoolse
veel dichter bij de school te brengen door het opzetten van een doorgaande lijn tussen de voorschoolse
en naschoolse educatie en het funderend onderwijs. Ouders en partners worden daarbij nauw betrokken.
Volgens een groeimodel zal het voor- en naschoolse uiteindelijk geïncorporeerd worden in de school. De
RvC zal ODIM in deze richting moeten ondersteunen.
(...)”

Toetsing voorgenomen benoeming van de heer F. Quirindongo
Uit het CV van de heer Quirindongo blijkt onder meer dat hij een WO-opleiding Algemene
Sociologie heeft afgerond. De heer Quirindongo is werkzaam bij de University of Curaçao, waar
hij Docent Sociologie, Docent Onderwijssociologie en Curriculumontwikkeling/gastdocent
opleiding Master Social Work is. De heer Quirindongo was ook geruime tijd werkzaam bij de
Akademia Pedagógiko Kòrsou onder meer als docent Cultureel Maatschappelijke vorming,
adjunct directeur, studentendecaan en lid van het Management Team. Uit het CV van de heer
Quirindongo blijkt ook dat hij bestuurservaring heeft, onder andere als bestuurslid Sitek,
bestuurslid Fundashon Parke Nashonal, bestuurslid (voorzitter) SGE en FidE en bestuurslid
SSC.
Uit de beoordeling van het CV van de heer F. Quirindongo en de motivering van de Minister kan
redelijkerwijs worden aangenomen dat hij gelet op zijn opleiding en werkervaring, alsmede het
feit dat hij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter benoeming als lid
van de raad van commissarissen van ODIM in het profiel van deskundige op het gebied van
educatie en/of orthopedagogiek c.q. psychologie op het gebied van kinderen.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
voorgenomen benoeming van de heer F. Quirindongo als lid van de raad van commissarissen
van ODIM in het profiel van deskundige op het gebied van educatie en/of orthopedagogiek c.q.
psychologie op het gebied van kinderen.
Toetsing voorgenomen benoeming van mevrouw Van Lamoen - Garmers
Uit het CV van mevrouw Van Lamoen - Garmers blijkt onder meer dat zij WO-opleiding
Interdisciplinaire Onderwijskunde heeft afgerond. Van 2008 t/m 2020 was mevrouw van
Lamoen-Garmers Algemeen Directeur van RKCS, waar zij tussen 2004 en 2008 Onderwijs
directeur was. Daarvoor was zij onder andere werkzaam als Directeur SGE en Hoofd dienst
Onderwijsondersteuning.
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Uit het CV van mevrouw Lamoen - Garmers blijkt ook dat zij bestuurservaring heeft onder
andere als bestuurslid SNOOC, voorzitter Atletiek Vereniging Cheetah, Bestuurslid Fundashon
Material pa Skol en bestuurslid Tarima Foundation.
Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Van Lamoen - Garmers en de motivering van de
Minister kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij gelet op haar opleiding en werkervaring,
alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter
benoeming als lid van de raad van commissarissen van ODIM in het profiel van deskundige op
het gebied van educatie en/of orthopedagogiek c.q. psychologie op het gebied van kinderen.
Tevens kan worden gesteld dat zij voldoet aan de nadere vereisten ter benoeming in de functie
van voorzitter van de raad van commissarissen van ODIM.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
voorgenomen benoeming van de mevrouw Lisette E.F. van Lamoen - Garmers als lid van de
raad van commissarissen van ODIM in het profiel van deskundige op het gebied van educatie
en/of orthopedagogiek c.q. psychologie op het gebied van kinderen alsmede voorzitter van de
raad van commissarissen van ODIM.
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Conclusie en Advies
−

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming
van de heer F. Quirindongo als lid van de raad van commissarissen van ODIM in het
profiel van deskundige op het gebied van educatie en/of orthopedagogiek c.q.
psychologie op het gebied van kinderen.

−

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming
van de mevrouw Lisette E.F. van Lamoen - Garmers als lid van de raad van
commissarissen van ODIM in het profiel van deskundige op het gebied van educatie
en/of orthopedagogiek c.q. psychologie op het gebied van kinderen alsmede voorzitter
van de raad van commissarissen van ODIM.

SBTNO
De adviseur corporate governance

cc.

Minister van Financiën
Minister-President
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