
 1 

Beekdal Lyceum 
 
Bernhardlaan 49 
68 24 LE  Arnhem  
     
T 026-3529595    
F 026-4457262 
                
www.beekdallyceum.nl 

 
 
 
 

Persbericht - 24 juni 2009 
 
 

Docent Beekdal Lyceum  ‘Kennisnet Ambassadeur 2009’ 
 
Met een voor hem zo typerend ingetogen ‘yes’, begroette ict-innovator Tom Berends 
van het Beekdal Lyceum afgelopen week in Utrecht zijn verkiezing tot ‘Kennisnet am-
bassadeur van het jaar 2009’. De docent aan de determineer-/schakelafdeling ‘Jan 
Ligthart’ van het Arnhemse Beekdal Lyceum, verdiende die titel met zijn voortrekkers-
rol bij de invoering diverse ict-toepassingen binnen de eigen school. Bij die ict-
innovaties gaat het Berends niet om de techniek als zodanig maar steeds weer om de 
vraag hoe het onderwijs - en de dus de leerlingen -  er met de nieuwe technieken beter 
van kunnen worden. 
 

 
Kennisnet is een landelijke organisatie die tot doel heeft om ict-toepassing in het onderwijs te 
stimuleren. Een van de manieren waarop dat gebeurt is door middel van het zogeheten am-
bassadeursprogramma. Medewerkers van scholen die betrokken zijn bij ict-toepassingen 
binnen hun eigen school, kunnen daaraan meedoen.  
 
De ambassadeurs komen regelmatig bij elkaar in bijeenkomsten waarin ze kennis uitwisse-
len en kennismaken met de nieuwste inzichten en technieken. Ze stimuleren elkaar op aller-
lei manieren om hun taak binnen de eigen school nog beter te kunnen uitvoeren. 
 
Tom Berends is de tweede docent in de historie van Kennisnet die tot ‘Ambassadeur van het 
jaar’ is verkozen. De Renkumer behoorde tot de vier genomineerden tijdens het jaarlijkse 
ambassadeurscongres 2009 en werd door de 340 ambassadeurs zélf als dé ambassadeur 
voor dit jaar verkozen. 
  



 2 

Naast zijn verdiensten als sparringpartner voor de directie wat betreft het uitstippelen van ict-
beleid, en als vast ict-aanspreekpunt binnen het schoolteam, kreeg Berends de titel vooral 
toegekend voor zijn manier van enthousiasmeren en helpen van docenten binnen de ict-
vernieuwingstrajecten op zijn school. Ook de inzet van ict-hulpmiddelen bij verschillende di-
dactische mogelijkheden, zoals onder andere de elektronische leeromgeving TeleTOP, 
oogstte veel lof. 
 
Het Arnhemse Beekdal Lyceum is bijzonder trots op zijn docent en ict-innovator: “Tom is 
iemand die met zeer veel geduld en vasthoudendheid heel veel ict-ontwikkelingen op onze 
school in gang heeft gezet”, aldus Gert Munters, rector van het Beekdal Lyceum. “Bij hem 
staat de bruikbaarheid altijd voorop. Het gaat hem niet zozeer om de techniek als zodanig 
maar steeds om de vraag of het onderwijs en de leerling er beter van kan worden.” 
 
In al zijn bescheidenheid is de ‘Ambassadeur van het jaar’ ook erg blij met zijn uitverkiezing. 
“Het feit dat ik genomineerd was betekende voor mij al een enorme erkenning voor mijn 
werk. En de uitverkiezing geeft aan dat ik met mijn ict-initiatieven dus zeker op de goede weg 
ben. Mijn aanpak, die misschien niet spectaculair oogt, heeft op het Beekdal Lyceum al veel 
positieve resultaten voor docenten,  en vooral leerlingen opgeleverd”, aldus Berends. 
 
Kenmerkend voor Berends is ook dat hij nog lang niet tevreden is; er kan nog zoveel meer, 
het moet nog zoveel beter. 


