Persbericht
Bert Beun treedt toe tot raad van toezicht Kennisnet
Bert Beun is op 1 juli 2018 toegetreden tot de raad van toezicht van Kennisnet. Hij volgt Ben
Geerdink op die lid is geworden van het algemeen bestuur van de MBO Raad.
Met de komst van Beun speelt Kennisnet in op het vertrek van Ben Geerdink die naar de
MBO Raad vertrekt. ‘Het is jammer dat Ben vertrekt, maar ook begrijpelijk omdat het bestuur
van de MBO Raad zwaarder in gaat zetten op ict en digitalisering. Wij zijn ervan overtuigd
dat we met Bert Beun een geschikte opvolger hebben gevonden’, zegt Toine Maes,
algemeen directeur van Kennisnet.
Beun heeft veel ervaring in het mbo-onderwijs. Zo is hij voorzitter van het college van
bestuur van het Deltion College in Zwolle en wordt hij voorzitter van het bestuur van saMBOICT.
Kennisnet is blij met de expertise die Bert Beun toevoegt aan de raad van toezicht: ‘Het mbo
is erg belangrijk voor Kennisnet. Bert heeft ruime ervaring in het mbo. Wij zijn daarom
verheugd met de komst van Bert. Zijn ervaring en expertise is belangrijk voor de verdere
professionalisering van ict in het het mbo-onderwijs’, zegt Toine Maes.
Bert Beun is ook trots op zijn benoeming en ziet volop kansen voor het mbo: ‘Ict in het
onderwijs zou een integraal onderdeel van ieder vak moeten zijn. Ook van de didactische
wijze waarop wij vakken overdragen aan onze studenten. Vanuit deze positie hoop ik een
bijdrage te kunnen leveren aan de gewenste en noodzakelijk positie van ict in het onderwijs.’
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en een onafhankelijk voorzitter. Drie leden zijn
benoemd door de sectorraden om te borgen dat Kennisnet van en voor het onderwijs is en
blijft. De andere leden brengen specifieke kennis en expertise mee die aansluiten bij de
doelstellingen van de stichting.
Vanaf 1 juli 2018 bestaat de raad van toezicht van Kennisnet uit de volgende personen:
• Cathy van Beek, Strategisch Regioadviseur Duurzaamheid Radboudumc en voormalig lid
bestuur Radboudumc
• Ewald van Vliet, voorzitter college van bestuur Stichting Lucas Onderwijs (benoemd door
de PO-Raad)
• Nico de Jong, algemeen directeur/bestuurder Calscollege (benoemd door de VO-raad)
• Bert Beun, voorzitter van het college van bestuur van het Deltion College in Zwolle en
toekomstig voorzitter van het bestuur van saMBO-ICT (benoemd door de MBO Raad)
• Geri Bonhof, zelfstandig ondernemer (Bonhof Toezicht & Advies)
• Jan van der Vliet, divisiedirecteur ICT De Nederlandsche Bank.
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