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Julianadorp, 13 november 2020 
 
Geachte ouders en leerlingen, 
 
Namens het bestuur van de Stichting Nederlands Middelbaar Onderwijs Curaçao, het Vespucci College, 
wil ik u graag informeren over de voortgang in het proces van vervanging van onze vertrekkende rector 
Mariëtte Zuijdgeest. 
 
In onze brief van 15 oktober kondigden wij aan een interim-rector te zullen werven, die per 1 januari 
2021 de werkzaamheden en plannen van Mariëtte verder zal oppakken, ondersteund door het team 
en het bestuur. In de afgelopen weken hebben we daartoe een short-list opgesteld van mogelijke 
kandidaten met de juiste ervaring en affiniteit en hebben we met een aantal daarvan uitgebreid 
gesproken. We willen u hierbij alvast informeren dat we de beoogde interim-rector hebben gevonden. 
 
Wim de Visser woont op dit moment op St. Maarten. Hij is een bevlogen onderwijskundig leider met 
een Master in ‘Public and non-profit management’. Van oorsprong is Wim docent geschiedenis. Hij is 
uitermate kundig en heeft een zeer brede ervaring in diverse rollen binnen het onderwijs. Zo was hij 
onder meer afdelingsleider, conrector en sectordirecteur in scholen in Arnhem, Bemmel en 
Stevensbeek, Nederland. Van 2012 tot 2019 leidde hij als algemeen (overkoepelend) directeur twee 
scholen, van vmbo t/m vwo, op St. Maarten. Momenteel is Wim onderwijskundig consulent, onder 
andere voor Nuffic en tweetalige scholen in het Caribisch gebied. Daarnaast is hij lid van de Raad van 
Bestuur van mbo opleidingen op St. Maarten. Hij heeft een breed netwerk op Curaçao en in de regio 
en is deskundig op het gebied van Nederlands onderwijs en examinering. 
 
We zijn als bestuur verheugd dat hij in staat en bereid is om op deze korte termijn samen met zijn 
vrouw Marjan de (tijdelijke) overstap naar Curaçao te maken. Komende week komt Wim het Vespucci 
College bezoeken om het bestuur, het team, de Ouderraad en vertegenwoordigers van de 
leerlingenraad te ontmoeten. Mariëtte en Wim zullen in die week ook de overdracht vormgeven.  
 
Wij vonden het vanzelfsprekend om u al in dit vroege stadium te informeren over de ontwikkelingen, 
zodat u weet wie deze nieuwe persoon is die komende week bij het team staat. Zowel Wim als het 
bestuur hebben er het volste vertrouwen in dat de klik er is en dat we in de komende week de 
afspraken en doelstellingen voor de komende periode samen verder kunnen vastleggen. 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
 
Koen Jansen 
Voorzitter 


