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Klaas Smid (1948) is getrouwd en heeft drie kinderen die inmiddels allen op eigen benen staan. Na 
een loopbaan binnen het lager onderwijs, onderwijs voor kinderen en jongeren met 
opvoedingsproblematiek en een groot aantal jaren binnen het hoger onderwijs in allerlei functies 
(Windesheim) geniet hij sinds enkele jaren van zijn pensioen.  
Een zoon en dochter hebben het onderwijs binnen het Nuborgh College afgerond met een diploma. 
Binnen het Nuborgh College heeft hij een groot aantal jaren meegedraaid binnen het voormalig 
bestuur en daarna de Raad van Toezicht. 
Het volgende motiveert hem om binnen Vrienden van het Nuborgh College een bestuursfunctie in te 
nemen: 
Onderwijs en dus ook het Nuborgh College is geen geïsoleerde entiteit in onze samenleving. 
Via de kinderen/jongeren die het college elke dag bezoeken ontstaat een relatie met de 
samenleving. Vooral de ouders zullen daarbij een wezenlijke rol in mogen en kunnen vervullen. 
Het onderwijs heeft ook grote invloed op hun toekomstige ontwikkeling, beroepsmatig en 
persoonlijk!  
Vrienden van het Nuborgh College kunnen daarbij ondersteuning bieden door het aanreiken 
van concrete ideeën die gefinancierd kunnen worden uit de fondsen van Vrienden van het 
Nuborgh College. Aan dit laatste wil ik graag als kenner van het Nuborgh College en onderwijs 
een bijdrage leveren: welke vormen kan die ondersteuning aannemen? 
 
Wally Marchand (1954) is getrouwd en heeft vijf kinderen, die allen een diploma hebben gehaald op 
het Nuborgh College. Hij is lid van de PKN (herv. kerk). Hij is voorzitter van het college van bestuur 
van EduCare, een organisatie voor speciaal onderwijs. Hij is opgeleid als leraar en heeft veel 
nascholing gedaan op het gebied van leiding geven aan scholen en besturen in het onderwijs. Hij 
heeft veel ervaring op het gebied van Onderwijs en Governance. 
Het is belangrijk dat schoolorganisaties gedragen worden door hun maatschappelijk context. 
Via de vereniging Vrienden van het Nuborgh College wil ik daar graag een bijdrage aan leveren. 
Ik hoop hiermee een stimulans te kunnen geven aan allerlei initiatieven die het onderwijs aan 
de leerlingen ten goede zal komen. 
 
Linda van der Meulen (1963) is getrouwd en heeft één zoon die onderwijs heeft gevolgd binnen het 
Nuborgh College. Tijdens deze onderwijsperiode 2012 – 2016 was zij binnen het Nuborgh College 
actief als lid van de ouderraad en als lid van de OndersteuningsPlanRaad van het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord-West Veluwe. Heeft altijd gewerkt als 
management assistent binnen het bedrijfsleven. Is actief als bestuurslid binnen het basisonderwijs van 
Elburg en als lid van de Centrale Cliëntenraad van de regionale zorginstelling Het Baken.  
Iedereen vindt de kwaliteit van onderwijs belangrijk. Om ondersteuning te mogen geven aan 
het samenspel van leerlingen, leerkrachten en ouders en de kansen te benutten om onze 
leerlingen breed te ontwikkelen op een school die midden in de samenleving staat. Daar draag 
ik graag aan bij. 
 
Henk Zwart (1952). Getrouwd en drie volwassen kinderen (+ partners), dus nu eigenlijk 6 kinderen. 
Sinds een maand de trotse opa van een kleinkind. Studeerde geschiedenis, behaalde de 
onderwijsakte en daarna een aantal cursussen over management, onderwijskunde (en financiën). Dat 
laatste heb ik bewust tussen haakjes gezegd want dat zal waarschijnlijk nooit mijn specialiteit worden. 
Sinds 1 augustus 2016 vervroegd – maar met pijn in m’n hart - uitgetreden als directeur van Nuborgh 
College Veluvine. Als (toekomstig) bestuurslid van de Vereniging Vrienden van het Nuborgh College 
blijf ik op de achtergrond toch nog betrokken bij onze school. 
Onderwijs aan pubers is het mooiste dat er is. Op een leeftijd waarin weinig zekerheden 
blijven, de puberleeftijd, is het fantastisch dat we als Nuborgh College voor hen als het ware 
een rots in de branding mogen zijn en de leerlingen zekerheid en een toekomst bieden. 
Bovendien mogen we ze wijzen op Jezus Christus. 


