Samenstelling van het college en lijst van hoofd- en nevenfuncties
mr. J. Recourt, voorzitter
- voorzitter van de stichting Jongerenrechtbanken Nederland
- lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal
mr. J.F. Aalders, (plv.) voorzitter
- raadsheer bij het hof Amsterdam.
dr. mr. A.M.J.G. van Amsterdam, (plv.) voorzitter

mr. drs. G.M. Boekhoudt, (plv.)voorzitter
- raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam
mr. J. Brand, (plv.) voorzitter
- senior raadsheer Centrale Raad van Beroep
- docent/co-examinator NVMSR.
mr. R.A. Dozy, (plv.) voorzitter/plv. lid-jurist
- senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
- plv-voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te 'sGravenhage
- redacteur NJ Feitenrechtspraak
mr. P.J. van Eekeren, (plv.) voorzitter
- senior rechter Rechtbank Amsterdam
- docent Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
- raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
- gastdocent CPO/Dialogue (Beroepsopleiding voor Advocaten
mr. A. van Maanen, (plv.) voorzitter
- raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam
- docent bij de SSR
- docent aan de UvA
mr. W.A.H. Melissen, plv. voorzitter & (plv.) lid-jurist
- Senior raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam
- Lid Commissie van Toezicht Insolad
mr. E.A. Messer, (plv.) voorzitter
- senior Rechter Rechtbank Midden-Nederland
- vice-voorzitter Raad van Toezicht West NVM
- lid Commissie van Beroep Koninklijke Nederlandse Hockeybond
- voorzitter Raad van Tucht vereniging van register controllers
- voorzitter Centrale Beroepscommissie Seksuele Intimidatie KNVB
- docent SSR
- voorzitter College van Beroep voor de examens van de Hogere Hotelschool Den Haag

mr. H.D. Coumou, (plv.) secretaris
- senior Jurist bij de Stichting Tuchtrecht Banken
mr. A.M. Kerstens (plv.) secretaris
mr. C. Neve, (plv.) secretaris
mr. S.R.M.I. Roos-Bollen (plv.) secretaris
mr. N.A.M. Sinjorgo, (plv.) secretaris
- plv. secretaris RTG Eindhoven
- plv. griffier bij het Hof van Discipline
mr. J.M. Sodderland-Elzas, (plv.) secretaris
- teamcoördinator team Handelszaken, rechtbank Amsterdam, afdeling Privaatrecht
mr. S. Verdaasdonk (plv.) secretaris
mr. G.E. Vergroesen, (plv.) secretaris
- eigenaar Vergroesen Mediation
- IFMS/GFMS gespreksleider Q3
- gecertificeerd MfN mediator rechtbanken Amsterdam en Haarlem
mr. M.G. Verkerk, (plv.) secretaris
- senior juridisch medewerker Rechtbank Midden-Nederland
______________________________________________________________________________

mr. S. Colsen, (plv.) lid-jurist
- advocaat te Amsterdam
mr. C.H. van Dijk, (plv) lid-jurist
dr. mr. R.E. van Hellemondt, (plv.) lid-jurist
- wetenschappelijk medewerker/gezondheidsjurist bij de Gezondheidsraad en
coördinator van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid
- lid Bestuur van de Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health
Genomics (NACGG)
- auteur Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht tav de Wet BIG en het EVRM
- lid-jurist METC Zuidwest Holland
- vicevoorzitter klachtencommissie Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest
- gastvrijheid overeenkomst afdeling Medische Ethiek en filosofie van de
Geneeskunde, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
- freelance docent Leids Universitair Medisch Centrum
mr. C.C.B.M. van Kimmenade, (plv) lid-jurist

mr. dr. E. Pans, (plv.) lid-jurist
- General Counsel GGZ InGeest te Amsterdam
- wetenschappelijk medewerker Faculteit der Rechtsgeleerdheid, afdeling
Privaatrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
- gastdocent mastervak Gezondheidsrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
- lid Raad van Toezicht Stichting Levenseindekliniek te Den Haag
- redacteur Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
mr. C.E. Polak, (plv.) lid-jurist
- rechter-plaatsvervanger
- voormalig vice-president Rechtbank Alkmaar
- voorzitter "gymclub maandagavond" te Amsterdam
- voorzitter van de Stichting Hulp na Onderzoek
- lid van de geschillencommissie van het Kifid
- bestuurslid van de Vereniging Kunst Cultuur Recht
- lid van de bezwaarschriftencommissie van het Waterschap Amstel, Gooi- en
Vechtstreek
mr. dr. M.P. Sombroek-van Doorm MA (plv.) lid-jurist
- directeur van het E.M. Meijers Instituut, onderzoeksinstituut en Graduate School &
Juridisch Postacademisch Onderwijs & Marketing en Communicatie & Bureau
International Onderwijs & het Bestuurssecretariaat.
- universitair docent aan de afdeling Jeugdrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
Universiteit Leiden
- lid begeleidingscommissie evaluatie Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling en de Wet verwijsindex risicojongeren (2019)
- lid van Leiden Interdisciplinary Network Child Abuse en Neglect (LINC)
mr. M.A.H. Verburgh, (plv.) lid-jurist
- stafjurist Rechtbank Amsterdam
- docent SSR
mr. dr. R.P. Wijne, (plv.) lid-jurist
- voorzitter Raad van Toezicht SPSAO
- docent gezondheidsrecht Universiteit van Amsterdam
- medewerker van het wetenschappelijk bureau bij Holla advocaten te Eindhoven
- hoofdredacteur GZR-updates (gezondheidsrechtelijk online tijdschrift)
- plaatsvervangend rechtsgeleerd lid van de Commissie LZA/LP
- voorzitter Geschilleninstantie Verloskunde

__________________________________________________________________________

drs E.G. Ackema, lid-arts
- bedrijfsarts
drs. P.A.M. Beker, (plv.) lid-arts
- vertrouwensarts Veilig Thuis Zuid Limbug
- arts afdeling Sociaal Medische Advisering GGD Zuid Limburg
- plaatsvervangend lid-arts Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te
Eindhoven en ’s-Gravenhage
- lid beroepsgenoot College van Medisch Toezicht te Den Haag
- gastdocent universiteit Maastricht (UM)
J.N. Bennen, (plv.) lid-arts
- dermatoloog, DC Klinieken locatie Oud-Zuid te Amsterdam
- lid Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie- medisch directeur DC Klinieken dermatologie
- lid adviesraad U-Consultancy, opleidingsinstituut
drs. I. Boekhout, (plv) lid-arts
- huisarts
dr. D. Boerma, (plv) lid-arts
- chirurg
- maag-darm chirurg antoniusziekenhuis
J. den Boon, (plv.) lid-arts
- lid Raad van bestuur Medisch Spectrum Twente
- lid Raad van Toezicht Frion
prof. dr. W.J.W. Bos, (plv.) lid-arts
- internist-nefroloog in het St Antonius Ziekenhuis Nieuwegein en
het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
- lid stuurgroep uitkomstgedreven zorg in LUMC en Antoniusziekenhuis
- co-voorzitter Linnean Initiatief
- lid meerdere commissies Nederlandse Federatie Nefrologie
- lid wetenschapscommissie Nederlandse Internisten vereniging
- lid bestuur Neokidney – stichting waarin draagbare kunstnier ontwikkeld wordt door
de Nierstichting Nederland
dr. B.J. Bouma, (plv.) lid-arts
- cardioloog in het Amsterdam UMC, locatie AMC
- lid van de NVVC

dr. J.A. Carpay, (plv) lid-arts
- neuroloog
- neuroloog ziekenhuis Tergooi
- secretaris en penningmeester van de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging
- lid bestuur Anglo-Dutch Migraine Association
- lid Raad van Toezicht van het Koninklijk Epilepsie Fonds te Houten
- lid Commissie Richtlijnen Migraine/Hoofdpijn, Nederlandse Vereniging voor
Neurologie
R.A. Christiano, (plv.) lid-arts
- plastisch chirurg in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp / Heemstede
- plastisch chirurg in het Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne
- lid Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
- lid Nederlandse Vereniging voor Hand Chirurgie
- lid Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie
- lid American Society of Plastic Surgeons
drs. J. Edwards van Muijen, (plv.) lid-arts
- specialist ouderengeneeskunde in woonzorgcentrum Berkenstede te Diemen
- medisch eindverantwoordelijk arts in regio Oost van Cordaan
- lid van coördinatieteam van zorgnetwerk antibioticaresistentie NoordHolland/Flevoland
- extern docent bij de geneeskundeopleiding van VUmc
- plaatsvervangend lid-arts van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te
’s-Gravenhage
prof. dr. J.C. Goslings, (plv) lid-arts
- traumachirurg OLVG Amsterdam
- trustee AO Foundation, Zwitserland
- adviseur Stichting AO Nederland
- lid Wetenschappelijke Raad Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie
- lid redactieraad Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde
- deskundige Landelijke Deskundigheidsmakelaar Politieacademie

dr. A.J. Goverde, (plv.) lid-arts
- gynaecoloog, subspecialist Voortplantingsgeneeskunde, Universitair Medisch
Centrum (UMC) te Utrecht
- opleider Obstetrie en Gynaecologie, UMC Utrecht
- plaatsvervangend lid-arts Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te
Groningen
- lid Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst
- lid Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
- lid European Society of Human Reproduction and Embryology
- lid Endocrine Society
- lid American Society of Reproductive Medicine
- lid Wetenschappelijke Advies Raad van DSD Nederland
- lid Executive Committee European Board and College of Obstetrics and Gynaecology
(EBCOG)
- chair Standing Committee on Training and Assessment of EBCOG
- member European Training Requirements review committee of Union Européenne
des Médecins Spécialistes (UEMS)
dr. H.H. de Haan, (plv.) lid-arts
- gynaecoloog Isala Klinieken
K. Haasnoot, (plv.) lid-arts
- kinderarts Medisch Centrum Alkmaar (MCA)
E.P. van Heuzen, (plv.) lid-arts
- radioloog Rode kruis Ziekenhuis te Beverwijk
- lid van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
- lid van de ESGAR (The European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology
- lid van de EUSOBI (European Society of Breast Imaging)
- lid werkgroep tuchtrecht Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
mr. drs. E.G. van der Jagt, (plv.) lid-arts
- verzekeringsarts
- adviseur verzekeringsarts bij UWV SMZ Bijzondere Zaken, Amsterdam
- voorzitter Commissie wet- en regelgeving NVVG (Nederlandse Vereniging voor
Verzekeringsgeneeskunde)
- lid Mediprudentiecommissie NVVG-UWV
- lid Paradigmagroep Poortwachter (subcommissie van Stuurgroep Poortwachter),
Ministerie van SZW
D.E. de Jong, (plv.) lid-arts
- huisarts te Hilversum
- huisarts-opleider bij de Universiteit van Amsterdam

drs. A.J.J.M. Keijzer-van Laarhoven MHA, (plv.) lid-arts
- manager medische zaken
- specialist ouderengeneeskunde
- lid Raad van Toezicht Zorggroep de Vechtstreek
- Phd kandidaat LUMC Leiden
dr. C. Keijzer, (plv.) lid-arts
- anesthesioloog en opleider anesthesiologie Radboudumc te Nijmegen
- voorzitter centrale opleidingscommissie Radboudumc
- voorzitter accreditatiecommissie van de Nederlandse vereniging voor Anesthesiologie
(NVA)
- financieel bestuurder federatiebestuur KNMG
- arbiter scheidsgerecht gezondheidszorg
J.H.J. Klaver, (plv.) lid-arts
- oogarts, Oogziekenhuis Zonnestraal | OMC Haarlem
drs. A.C.M. Kleinsman, lid-arts
- psychiater en geneesheer-directeur bij IrisZorg te Arnhem
- lid van de klachtencommissie van GGZ Centraal
- Vast gerechtelijk deskundige strafrecht
drs. mr. R.L. Kloots, (plv.) lid-arts
- bedrijfsarts en jurist bij Arbo Unie
- directeur KlootsConsult BV
- bestuurslid NVAB
- lid klachtcommissie Stichting SOVAK
- lid Stuurgroep Wet Verbetering Poortwachter Ministerie SZW
P.G.J. Koch, (plv.) lid-arts
- bedrijfsarts bij Versolution
dr. W.F.R.M. Koch, (plv.) lid-arts
- uroloog Medisch Centrum Alkmaar
- plv. Opleiding Urologie NWZ
dr. C.M.F. Kruijtzer, (plv.) lid-arts
- internist-oncoloog
dr. mr. E.D.M. Masthoff, MSc, (plv.) lid-arts
- lid Raad van Bestuur Fivoor
drs. A. Medema, lid-arts
- huisarts
dr. P.D. Meesters, (plv.) lid-arts
- ouderenpsychiater, Van Andel Ouderenpsychiatrie, GGZ Friesland
- Opleider aandachtsgebied ouderenpsychiatrie, GGZ Friesland
- docent RINO Amsterdam

drs. M.A. de Meij, (plv.) lid-arts
- huisarts, gespecialiseerd in palliatieve zorg
- SCEN-arts
J.C. van der Molen, (plv.) lid-arts
- huisarts te Amersfoort
dr. T.S. Oei, lid-arts
- orthopedisch chirurg in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk
dr. C.M. Sonnenberg, (plv.) lid-arts
- ouderenpsychiater GGZ InGeest
- opleider ouderenpsychiatrie GGZ inGeest
- docent psychiatrie VUmc
J.I. van der Spoel, (plv) lid-arts
- intensivist/internist
- plv. hoofd IC volwassenen, AmsterdamUMC, VUmc
Jhr. dr. W. F. van Tets, (plv.) lid-arts
- chirurg OLVG
- lidmaatschap medische verenigingen:
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie
Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie
European Society of Coloproctology
International Federation for Surgery on the Obese
dr. K.M.A.J. Tytgat, (plv.) lid-arts
- maag- darm- en leverarts in het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam
- opleider MDL OOR AMC
- lid Concilium Gastroenterologicum
- principal Educator AMC
- lid Geschillencommissie Gezondheidszorg
prof. dr. W.P. Vandertop, (plv.) lid-arts
- neurochirurg
dr. J.W.D de Waard, (plv) lid arts
- chirurg-oncoloog, Westfries Gasthuis te Hoorn
- vice-Opleider Heelkunde
- scen-arts

drs. A. Wewerinke, (plv.) lid-arts
- huisarts
- opleider Huisartsgeneeskunde
- docent fMaculteit geneeskunde Amsterdam UMC

drs. T.A. Wouters, (plv) lid-arts
- psychiater bij Molemann Mental Health en werkzaam bij NIFP
- lid van NVvP
- toetser bij het NRGD
- verrichten van civielrechtelijke rapportages (rechtbank, verzkeraars)

___________________________________________________________________________

drs. E.C.L. Fritschij, (plv.) lid-tandarts
- tandarts te Amsterdam
F.S. Kroon, (plv.) lid-tandarts tevens (plv.) lid-arts
- kaakchirurg
- kaakchirurg-staflid Erasmus Medisch Centrum, afdeling Mondziekten, Kaak en Aangezichtschirurgie, Bijzondere Tandheelkunde en Orthodontie
- gastmedewerker afdeling Mondziekten en Kaakchirurgie/orale pathologie, VU
medisch centrum / ACTA
- arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg
- lid en (hoofd)visiteur Permanente commissie Intercollegiale Toetsing Kaakchirurgie
(PITK) van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie (NVMKA)
- lid Specialisten onderhandelingscommissie Kaakchirurgie (Soc-K) van de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
- lid klachtencommissie Erasmus Medisch Centrum
- lid Regionaal Overleg Antistolling en Hemofiliebehandelcentrum Erasmus Medisch
Centrum
- tripod onderzoeker calamiteiten Erasmus Medisch Centrum
- (plv.)lid-tandarts tevens (plv.)lid-arts van het Regionaal Tuchtcollege voor de
Gezondheidszorg te ‘s-Gravenhage
- vast beëdigd forensisch geneeskundige/odontoloog
- lid Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO); Rampen Identificatie Team (RIT)
- deskundige Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM) Politie
- lid Landelijk Orgaan Forensische Odontologie (LOFO) van de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
- docent Politieacademie en Netherlands School of Public & Occupational Health
(NSPOH)
E.M.J. Muller, M.M.Sc., lid-tandarts
- orthodontist te Amsterdam

R. Müller, (plv.) lid-tandarts
- tandarts te Amsterdam

H.C. van Renswoude, (plv.) lid-tandarts
- tandarts te Zaandam
B.D. Stibbe, (plv.) lid-tandarts
- tandarts te Amsterdam

___________________________________________________________________________
F.C.D. Buist, MBA (plv.) lid-verloskundige
- klinische verloskundige VUmc te Amsterdam
- plaatsvervangend lid-beroepsgenoot Regionale Tuchtcollege voor de
Gezondheidszorg te 's-Gravenhage
- lid Perinatale audit Nederland Regioteam Noord-Holland
M.L.A. van Heijst, lid-verloskundige
- verloskundige 1e lijn
M.R. Konijn, (plv.) lid-verloskundige
- klinisch verloskundige in het OLVG Oost te Amsterdam

___________________________________________________________________________
mr. W.M. Mooij, (plv.) lid-fysiotherapeut
- fysio- en manueeltherapeut
- lid-beroepsgenoot van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te
‘s-Gravenhage
- plaatsvervangend lid-beroepsgenoot Regionaal Tuchtcollege voor de
Gezondheidszorg te Eindhoven
R. Valk, lid-fysiotherapeut
- geriatriefysiotherapeut Stichting Hilverzorg te Hilversum
- bestuurslid Stichting Geschiedenis Fysiotherapie
- plaatsvervangend lid-beroepsgenoot Regionaal Tuchtcollege voor de
Gezondheidszorg te Groningen, Zwolle, ‘s-Gravenhage en Eindhoven

__________________________________________________________________________

drs. P.A. Arnold, lid-verpleegkundige
- niet opgegeven

D.M. van Etten, MANP (plv.) lid-verpleegkundige
- verpleegkundig Specialist GGZ Jellinek Amersfoort, FACT team
- bestuurslid (penningmeester) The International Nurses Society on Addictions Dutch
Chapter
- lid Netwerkberaad Verslavingskunde Nederland
- lid Progammagroep Sociale Inclusie Verslavingskunde Nederland
- lid Landelijke werkgroep Ouderen en verslaving
- commissaris raad van toezicht Stichting Umah-Hai portefeuille zorg (voorzitter a.i.)
- secretaris van Stichting Gevleugeld Eemland
- bestuurslid van IVN-afdeling Amersfoort
- docent Opleidingsinstelling GGZ-VS
M. Mansfeld, M anp (plv.) lid-verpleegkundige
- verpleegkundig Specialist GGZ (M Anp) bij Altrecht GGZ,
Zorglijn persoonlijkheidsstoornissen
- Farmacotherapie
- trainer en behandelaar Dialectische Gedragstherapie (DGT)
- structural Clinical Management (SCM)
- E-mental Health
- praktijksupervisor voor verpleegkundig specialisten in opleiding
- lid Geneesmiddelen Commissie Altrecht
E.M. Vink-de Goeij, (plv.) lid-verpleegkundige
- coördinerend verpleegkundige medische oncologie MC Slotervaart
- kwaliteitsverpleegkundige medische oncologie MC Slotervaart
- praktijkbegeleider medische oncologie MC Slotervaart
- interne auditor MC Slotervaart
- lid Klachtencommissie MC Slotervaart
- lid Verpleegkundige Adviesraad MC Slotervaart

___________________________________________________________________________
L.J.J.M. Geertjens, lid-psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog
- klinisch psycholoog-psychotherapeut en P-opleider, Kenter Jeugdhulp, Amstelveen
- docent (o.a. beroepsethiek) Rino Groep Utrecht en Rino Amsterdam
- opleider/supervisor Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
- opleider/supervisor Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie
(VPeP)
- (leer)supervisor Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
- lid Klachtencommissie NVGzP/NVP
dr. W.C.B. Hoenink, lid-klinisch psycholoog en psychotherapeut
- klinisch psycholoog/psychotherapeut
- vrijgevestigd in eigen praktijk
- lid van Adviescollege Verloftoetsing TBS gestelden (AVT)
- opleider, leertherapeut, supervisor

B.R. Jedding, (plv.) lid-gezondheidszorgpsycholoog
- klinisch psycholoog
- klinisch psycholoog en psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut van Vereniging
Cognitieve Gedragstherapie (VGCt), supervisor VGCt
- werkzaam als klinisch psycholoog/supervisor bij het Sinai Centrum in Amstelveen,
onderdeel van Arkin en als praktijkopleider voor de postdoctorale psychologenopleidingen van Arkin.
E.S.J. Roorda, (plv.) lid-gezondheidszorgpsycholoog
- klinisch psycholoog binnen de Maatschap Man & Roorda
dr. C.H.J.A.M. van de Vijfeijken, lid-klinisch psycholoog en psychotherapeut
- klinisch psycholoog-psychotherapeut, praktijkopleider en chef de Clinique bij het
LUBEC Ambulatorium, faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden;
- supervisor van de Vereniging Cognitieve Gedragstherapie (VGCt), de Vereniging
Kinder- en Jeugdpsychotherapeut (VKJP), de NVO en het NIP, supervisor en
leertherapeut van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP);
- lid accreditatiecommissie FgzPt;
- lid college van Beroep van de NVO,
- lid landelijk College van Beroep voor de Examens (CvBE) voor de opleidingen tot
gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch
neuropsycholoog;
- lid commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid (WBGV)
- directeur Postdoctorale Beroeps Opleiding Randstad (PDBO)
- hoofdopleider GZ-psycholoog kind & jeugd RINO Leiden/Rotterdam;
- hoofdopleider opleiding tot Orthopedagoog Generalist PDBO Randstad

C.J. Huitenga, (plv.) lid-physician assistant
physician assistant
E.G.M. de Ruijter, (plv.) lid-physician assistant
physician assistant

drs. A.M. van Stralen-Neeft MPA, (plv.) lid-arts
- physician assistant Huisartsgeneeskunde HAP Midden-Holland te Gouda
- physician assistant Orthomoleculaire Geneeskunde, Eigen praktijk: A Healthy Base
- bestuurslid vakgroep Physician Assistants Huisartsgeneeskunde NAPA

S. Beuman, Msc, (plv.) lid-orthopedagoog-generalist
- orthopedagoog-generalist
drs. S. Snikkers-Mommer, (plv) lid-orthopedagoog-generalist
- orthopedagoog-generalist NVO
- registerpsycholoog NIP K&J
- schoolpsycholoog
- vrijgevestigd in eigen schoolpsychologische praktijk
- werkzaam bij BVS Schooladvies
- buitenpromovendus Rijksuniversiteit Groningen
- onderzoeker Lectoraat Waarde(n) van vrijeschoolonderwijs

