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mr. dr. Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen

Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen is sinds 2019 lid van het College voor de Rechten van de
Mens. Dit zelfstandig bestuursorgaan is aangewezen als toezichthouder op de uitvoering van het VN-
verdrag handicap in Nederland. Onderwijs is daarbij een speerpunt. Marjolein behandelt ook zaken op
het terrein van het gelijke behandelingsrecht, waaronder zaken van kinderen met een beperking in het
onderwijs. Marjolein is naast haar werk bij het College voorzitter van de
bezwaarschriftenadviescommissie Compensatieregeling CAF11. Eerder werkte zij voor de Raad van
State en promoveerde zij op onderzoek naar overheidsaansprakelijkheid. Zij heeft ruime ervaring als
voorzitter en lid van gemeentelijke bezwaarschriftencommissies.

Lotte Sybesma

Lotte Sybesma is 22 jaar, woont in Utrecht en heeft cerebrale parese. Daardoor is ze licht spastisch.
Maar met haar hoofd is niets mis en ze heeft altijd regulier meegedraaid in de maatschappij. Ze is
naar een reguliere school gegaan, heeft afgelopen zomer haar bachelor sociale wetenschappen
afgerond en is nu bezig met een universitaire master. Als enige kind met een beperking op een
reguliere school, weet ze uit eigen ervaring hoe belangrijk inclusief onderwijs is – maar dat het ook de
nodige uitdagingen met zich meebrengt. Naast haar studie zingt ze in een studentenkoor, waarvan ze
ook in het bestuur zit. Muziek is een van haar grootste hobby’s! Verder houdt ze van lezen, films,
samen zijn met vrienden en lekker eten.

Corrie Eriks

Corrie Eriks heeft ervaring als directeur in het voortgezet onderwijs, mbo-onderwijs en hbo-onderwijs.
In haar vrije tijd is ze zeilinstructeur voor mensen met een beperking. In haar huidige baan als rector-
bestuurder van de enige voortgezet onderwijsschool op het eiland Texel vertelt ze hoe op Texel
leerlingen met een beperking mee kunnen doen en daardoor niet van het eiland af hoeven.

Otwin van Dijk

Sinds 2016 is Otwin van Dijk burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek. Daarvoor was hij 4
jaar Tweede Kamerlid voor de PvdA. Tijdens zijn Kamerlidmaatschap heeft Otwin van Dijk zich sterk
gemaakt voor het VN-verdrag Handicap. Dankzij nevenfuncties voor de Patiëntenfederatie, Handicap
& Studie en het VNG-project Iedereen doet mee! en als ervaringsdeskundige (Otwin van Dijk is
rolstoelgebruiker) kent hij het sociaal domein van binnenuit. Inclusie van mensen met een beperking
ligt hem na aan het hart en dat begint volgens hem bij het onderwijs: “Gewoon samen naar school, in
je eigen buurt, met vriendjes en vriendinnetjes. Helaas is dat voor veel kinderen nog niet de praktijk.
Dat geldt zeker als je een beperking hebt of minder makkelijk mee kunt komen. Ik pleit voor echt
inclusief onderwijs. Dat is goed voor alle kinderen: met én zonder een beperking.”


