Persbericht

Cathy van Beek en Jan van der Vliet treden toe tot raad van
toezicht Kennisnet
De raad van toezicht van Kennisnet heeft met ingang van 1 april een nieuwe samenstelling. Vanaf
die datum maken Cathy van Beek en Jan van der Vliet deel uit van de raad.
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.
Kennisnet is blij met de expertise van de nieuwe leden van de raad van toezicht Cathy van Beek en
Jan van der Vliet, zegt bestuurder Toine Maes: “Met hun benoeming krijgt Kennisnet er twee sterke
toezichthouders bij. De raad van toezicht helpt ons om scherp te blijven en continu op zoek te gaan
naar mogelijkheden om onze impact te vergroten. En zo een bijdrage te leveren aan eigentijds, veilig
en persoonlijk onderwijs voor alle leerlingen.”
Cathy van Beek is benoemd als voorzitter van de raad van toezicht van Kennisnet, waarin zij dankzij
haar ervaring in het maatschappelijk veld een verbindende rol kan vervullen. Hiervoor was zij
jarenlang lid van het bestuur van het Radboudumc, waar zij verantwoordelijk was voor de kwaliteit
en veiligheid van patiëntenzorg en duurzaamheid. “Het belang van het speels toegang krijgen tot
digitale kennis en het ontwikkelen van digitale vaardigheden mag niet worden onderschat. Het gaat
om de toekomst van onze kinderen, de wereldburgers van morgen. Dat was voor mij de reden om
me als toezichthouder te verbinden aan Kennisnet. De raad bestaat uit een mooie mix van mensen
uit het onderwijs en onafhankelijke leden. Ik kijk er naar uit om hier als onafhankelijk voorzitter een
verbindende rol in te spelen.”
Jan van der Vliet voegt, als divisiedirecteur ICT bij De Nederlandsche Bank, ervaring in het
internationale bedrijfsleven en brede ict-kennis toe aan de Raad van Toezicht van Kennisnet:
“Kennisnet faciliteert de fundamenten van ict in het onderwijs in Nederland en draagt bij aan digitale
geletterdheid. En daar wil ik bij helpen”.
Vanaf 1 april 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)
Ben Geerdink, voorzitter college van bestuur Rijn IJssel (benoemd door de MBO Raad in
overeenstemming met AOC Raad)
Geri Bonhof, zelfstandig ondernemer (Bonhof Toezicht & Advies)
Jan van der Vliet, divisiedirecteur ICT De Nederlandsche Bank
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