
 

 

Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft de juridische structuur van een 
stichting.   
  
Samen met vmbo-school X11 Media en Vormgeving vormt het Grafisch Lyceum Utrecht een 
Vereniging van Eigenaren voor het beheer van het gebouw aan de Vondellaan. De locatie 
aan de Koningin Wilhelminalaan wordt sinds 2016 gehuurd van Woningcorporatie Mitros.   
  

COLLEGE VAN BESTUUR   
 
Sandra Beentjes, voorzitter College van Bestuur 
  
Peter de Vries, lid College van Bestuur 

  

RAAD VAN TOEZICHT   
 
De raad van toezicht houdt toezicht op het college van bestuur door toe te zien op het 
nakomen van de managementafspraken. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies. De 
samenstelling van de raad van toezicht draagt daaraan bij.   
Ieder lid heeft een eigen portefeuille die aansluit bij zijn of haar specifieke kennis en 
ervaring. Los van de portefeuilles is het behoud en verbeteren van de kwaliteit van het 
onderwijs een belangrijk aandachtspunt voor alle leden. De besluiten van het college van 
bestuur moeten hieraan bijdragen.   
 
Jan van den Akker, voorzitter  
De heer dr. J.J.H. van den Akker is zelfstandig onderwijsonderzoeker en -adviseur, met specialisatie 
in curriculumvraagstukken. Hij is emeritus hoogleraar onderwijskunde van de Universiteit Twente en 
voormalig directeur van SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling).   
Jan van den Akker | LinkedIn 

 
Netty Arriëns, lid  
Mevrouw A.L.E. Arriëns is medeoprichter en creative director van Fier Media te Utrecht, een creatief 
bureau voor visuele communicatie. 

Netty Arriëns - Co Founder en creative director - Fier Media | LinkedIn 
 
 
Cees van Leeuwen, lid  
De heer mr. drs. C.H.J. van Leeuwen is eigenaar/directeur van La Search te Amsterdam.  

Cees van Leeuwen | LinkedIn 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/jan-van-den-akker-b7967043/?originalSubdomain=nl
https://nl.linkedin.com/in/netty-arri%C3%ABns-67a0014
https://www.linkedin.com/in/cees-van-leeuwen-2b193911/


 

 

Jacobine van der Schoot-Lexmond, lid 
Mevrouw J.M. (Jacobine) van der Schoot-Lexmond studeerde communication & design en werkt als 
zelfstandig retail consultant. Ze heeft veel ervaring met project management en coaching. In 2020 
werd ze benoemd als lid van de Raad van Toezicht van het Grafisch Lyceum Utrecht.  
Jacobine van der Schoot - Lexmond | LinkedIn 
  
Martin Bauman, lid 
De heer M.H.A. (Martin) Bauman is directeur van Baumannen B.V., een organisatie actief op het 
gebied van begeleiden, coachen en ontzorgen van (startende) ondernemers en instellingen op het 
gebied van o.a. onderwijs en leden- en belangenorganisaties. Tevens heeft hij ruime expertise in de 
accountancy. 
Hij is in 2020 benoemd als lid van de Raad van Toezicht van het Grafisch Lyceum Utrecht.  
Martin Bauman | LinkedIn 
  
John Koekenbier, lid 
De heer drs. J.H. (John) Koekenbier is interim manager bij Acimo Interim Management. Hij heeft 
ruime P&L-verantwoordelijkheid bij zowel familiebedrijven als binnen beursgenoteerde 
ondernemingen. In 2020 is hij benoemd als lid van de Raad van Toezicht van het Grafisch Lyceum 
Utrecht.   
John Koekenbier | LinkedIn 

https://www.linkedin.com/in/jacobinevanderschoot-lexmond/
https://www.linkedin.com/in/martin-bauman-40953730/
https://www.linkedin.com/in/john-koekenbier-8115198/
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