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Aoc’s, groene hogescholen,
de Vereniging Buitengewoon Groen en Wageningen UR zijn eigenaar
geworden van Groen Kennisnet. Dat hebben de
bestuurders van de groene
kennisinstellingen op 21
november bezegeld met
hun handtekening. Met de
ondertekening werd tegelijkertijd geregeld dat de
afdeling FB ICT van Wageningen UR het beheer van
Groen Kennisnet gaat uitvoeren.

Bestuurders kennisinstellingen
tekenden overeenkomst

Groen Kennisnet verankerd
De ondertekening vond plaats bij de
Aeres groep in Ede waar het bestuur van
de Groene Kennis Coöperatie die dag
vergaderde. Alle bestuurders bevestigden met hun handtekening hun inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling van
Groen Kennisnet.

Niek Barendrecht (r) (Edudelta College) was een van de bestuurders die zijn handtekening plaatste
voor de verankering van Groen Kennisnet; Dick van Zaane (voorzitter Regieteam Verankering
GKN) kijkt toe
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Meerjarenafspraak
Groen Kennisnet is 10 jaar geleden in
opdracht van het ministerie van LNV
van start gegaan met het ict-platform Livelink. Op dit moment zijn er zo’n
60.000 Livelink-accounts uitgegeven
waarvan 15.000 leerlingen/studenten

en docenten dit platform actief gebruiken. En
dat aantal neemt nog steeds toe. Naast het besloten Livelink is er het publieke Groen Kennisnet (www.groenkennisnet.nl).
De projectmatige omgeving waarin deze ictinfrastructuur werd gerealiseerd, maakte de
toekomst van deze belangrijke voorziening
onzeker. Reden voor de Groene Kennis Coöperatie om Groen Kennisnet bestuurlijk en
technisch te verankeren en – om de continuïteit beter te waarborgen – het beheer in een
staande organisatie onder te brengen. De
keus viel daarbij op de GKC-partner met de
grootste ict-afdeling en know how, Service
Centre Facilitair Bedrijf ICT van Wageningen
UR.
Het eigenaarschap en het structureel organiseren van het beheer van Groen Kennisnet is
een logische stap binnen de meerjarenafspraak van de Groene Kennis Coöperatie met
de minister van LNV. De groene kennisinstellingen willen door samenwerking in de GKC
een bijdrage leveren aan de versterking van de
kenniseconomie. Het bevorderen van kenniscirculatie en onderwijsvernieuwing zijn daarbij de speerpunten en Groen Kennisnet dient
daarvoor als infrastructuur.
Eerste stap
Groen Kennisnet voorziet in verschillende
functies. Algemene functies met een publiek
of gezamenlijk karakter zoals o.a. het ontsluiten van publieke kennis, samenwerkingsplatforms en verschillende portals. En specifieke
functies die door een aantal individuele instellingen worden gebruikt. Het betreft o.a.
voorzieningen voor de elektronische leeromgeving en intranet. De algemene voorzieningen worden bekostigd uit de algemene middelen die het ministerie van LNV beschikbaar
stelt. Het gebruik van de specifieke functies
zal (met terugwerkende kracht) vanaf 2008
worden doorbelast naar de afnemende instellingen. Elf van de achttien groene kennisinstellingen maken daar momenteel gebruik
van en ondertekenden daarom naast de algemene overeenkomst een beheersovereenkomst met FB ICT van Wageningen UR.
De overdracht en het regelen van het beheer
van Groen Kennisnet is een eerste stap in de
verankering en verdere ontwikkeling van
deze ict-infrastructuur voor het gehele
groene onderwijs en haar relaties. In 2009
worden de bestuurlijke, technische en organisatorische aspecten op basis van functionele eisen verder ingevuld. p

Goed gevoel
De overdracht van Groen Kennisnet aan de kennisinstellingen betekent dat de projectstatus verdwijnt, bestuurders een grote verantwoordelijk op zich genomen hebben en organisatorisch een en ander
zal veranderen. Een rondgang langs direct betrokkenen leert dat
iedereen daar een goed gevoel bij heeft.
Aad Alkemade – tien jaar projectleider van Groen Kennisnet – is blij
dat de bestuurders hun handtekening hebben gezet. “Het is de
meest gezonde situatie dat de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de elektronische leeromgeving en de intranetten bij de
instellingen zelf komt te liggen en dus ook naar hen wordt doorbelast. Je moet afscheid nemen van het gratis gebruik om te weten wat
je samen hebt en wat de toegevoegde waarde is. Gelukkig zien de
bestuurders die, anders hadden ze hun handtekening niet gezet.”
Ook de overdracht van het beheer aan FB ICT van Wageningen vindt
Alkemade een goede zaak. “Het is een delicaat proces om die overdracht zodanig te doen dat de continuïteit gewaarborgd is. Ik heb de
ruimte gekregen om dat komend jaar en mogelijk ook nog het jaar
daarna optimaal te begeleiden. Ik heb er vertrouwen in dat FB ICT dit
goed gaat doen.”
Henk Robben – algemeen directeur van AOC de Groene Welle – voelt
zich medeverantwoordelijk voor het goed en verder inrichten van
Groen Kennisnet en alles wat daar omheen zit. Hij is ook blij met de
verankering. “De ontwikkelingen rond ict zijn voor de komende jaren
heel bepalend voor de groene onderwijsinstellingen. Hiermee is de
basis gelegd en kunnen instellingen keuzes maken en weten zij ook
wat die inhoudelijk en financieel betekenen.” De Beleidsgroep
Ondersteuning van de Groene Kennis Coöperatie waarvan Robben
voorzitter is, nam het voortouw bij de verankering van Groen Kennisnet. Maar een belangrijk deel van dit succes is volgens Robben te
danken aan Dick van Zaane, hoofd Bibliotheek Wageningen UR, die
als voorzitter van het Regieteam Groen Kennisnet dit heeft voorbereid. “Hij is hierbij heel geordend en gestructureerd te werk gegaan.”
Dat hele gang van zaken onderstreept naar zijn mening ook de toegevoegde waarde van de Groene Kennis Coöperatie. “Dus dat we een
platform met alle geledingen hebben voor zo’n complex proces en
kunnen terugkoppelen naar de leden.”
Henk Burg – senior beleidsmedewerker bij Helicon Opleidingen –
was als ontwikkelaar zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van
nieuwe functionaliteiten in Livelink en de implementatie van het
gebruik op zijn aoc. Ook hij is blij met de ondertekening door de
besturen. “Het is een goede zaak dat het bestuurlijk ingekaderd
wordt. Bovendien draagt het bij aan de samenwerking in de groene
kolom.” Hij heeft er vertrouwen in dat FB ICT van Wageningen UR het
beheer goed gaat uitvoeren, maar heeft nog wel een punt van zorg.
Het technisch beheer en de vraag vanuit het onderwijsveld – dus de
gewenste ict-functies – zijn op verschillende plekken belegd. Bij respectievelijk FB ICT en het Ontwikkelcentrum. “Dat zou meer gekoppeld moeten worden. Voor mij was dat aanleiding om bij de Gebruikersgroep Livelink in te brengen dat het een Gebruikersgroep Groen
Kennisnet moet worden. Dan kun je aan de gebruikerskant de belangen beter waarborgen en worden bestuurders beter geïnformeerd
over wat gewenst is.”
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