achtergrond

tekst chantal Overgaauw
fotografie loura kok en koeien voor kansen

Innovatieregeling dit jaar succesvoller dan in 2008

KIGO-budget volledig toegekend
De afhandeling van de subsidieregeling voor innovatie KIGO verloopt dit jaar beter dan in
2008. Toen werd een derde van de projectaanvragen afgewezen. Dit jaar is het budget
vrijwel volledig toegekend. Hoewel het totale toekenningsbudget voor het vmbo iets is
gestegen, daalde het al lage aandeel van vmbo-projecten dit jaar nog verder.
Innovatiegelden in het groene onderwijs
moesten efficiënter worden ingezet en
beter aansluiten bij de beleidsagenda van
LNV, vond het ministerie. Daarom ontwikkelde de GKC een programmastructuur op basis van de beleidsthema’s van
LNV en de gewenste vernieuwing van het
groen onderwijs. Aanvragen voor subsidie verliepen daarmee voortaan volgens
de programmastructuur van de Groene
Kennis Coöperatie.
Met deze overgang van RIGO naar KIGO
(Kennisverspreiding en Innovatie Groen
Onderwijs) verliepen subsidieaanvragen
vorig jaar voor het eerst via programmateams van de Groene Kennis Coöperatie.
Deze programmateams moeten ervoor
zorgen dat de innovatieprojecten beter
aansluiten bij die van de groene onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en onderzoekers. Projectaanvragen bleken namelijk te vaak intern gericht te zijn.
Onder regie van de Groene Kennis Coöperatie zouden onderwijsinstellingen
beter moeten kunnen voldoen aan de
eisen van LNV. Desondanks werd in 2008
slechts een deel van het beschikbare budget daadwerkelijk toegekend. Van de 63
aanvragen werden er 24 afgewezen, van
de 8 miljoen subsidie die beschikbaar
was, werd 4,43 miljoen uitgekeerd.
Investeren in groene economie
Dit jaar werden van de 79 aanvragen 59
goedgekeurd en van de 8 miljoen subsidie is 7,96 uitgekeerd. Het merendeel
daarvan (7,5 miljoen euro) kwam ten
goede aan programma’s en projecten
binnen de programma’s, de rest is bedoeld voor projecten die buiten programma’s vallen. Het feit dat in deze
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nieuwe ronde vrijwel de gehele beschikbare subsidie is besteed, betekent dat de
kwaliteit van de projectaanvragen aanmerkelijk is toegenomen.
Eind juni maakte de Dienst Regelingen
van LNV bekend welke projectaanvragen van onderwijsinstellingen worden
gehonoreerd. Een groot deel van het bedrag voor programma’s en programmaonderdelen (4 miljoen) was bedoeld voor
het hoofdthema’s Groene economie en
Gezonde voeding. Twee miljoen was gereserveerd voor het hoofdthema Natuur,
Landschap en een Vitaal platteland en
anderhalf miljoen voor de thema’s Systeemontwikkeling en Onderwijsvernieuwing.
Bij de toekenning krijgen deze twee
laatste thema’s een derde van dit bedrag.
Het gereserveerde bedrag voor de projecten buiten de programma’s wordt
slechts voor 60 procent besteed. Wat
overblijft, komt ten goede aan de hoofdthema’s Groene economie (meer dan 40
procent van het totale budget), Gezonde
voeding en Natuur, Landschap en Een
vitaal platteland. Binnen deze hoofdthema’s zijn de beleidsthema’s duurzaam ondernemen, multifunctionele
landbouw, natuur en jongeren, groen/
recreatie in en om de stad, dierenwelzijn
en voedselkwaliteit goed vertegenwoordigd.
Ondernemers en burgers belangrijk
Van de projecten richt 57 procent zich op
het bedrijfsleven, een kwart op burgers,
7 procent heeft als doelgroep natuurbeheerders en ruim 11 procent communiceert met decentrale overheden. Gemiddeld kost een innovatieproject twee ton.

De helft moet de onderwijsinstelling
zelf opbrengen. Nieuw is dat bij projecten nu de gehele projectleiding gefinancierd kan worden.
Dit jaar zijn er 14 programma’s van de
GKC die in 2009 de beleidsthema’s van
LNV vertegenwoordigen. Het meeste
geld gaat naar de GKC-programma’s
Melkveehouderij, Natuur en Landschap,
Ondernemerschap, LNV-kennis voor
Burgers/Jongeren en Multifunctionele
landbouw. Het programma Ketenkennis
wordt per 1 september samengevoegd
met het programma Agrologistiek. Daarnaast draaien Varkenshouderij en Pluimveehouderij in 2009 niet als zelfstandig
programma. Wat niet wil zeggen dat
voor deze kleine richtingen geen financiering van projecten mogelijk is. Voor de
intensieve varkenshouderij is bijvoorbeeld een project goedgekeurd dat buiten de programma’s valt (onderwerp: verhouding onderwijs-werkveld). Programma’s van de GKC zijn altijd in
ontwikkeling en financiering van relevante projecten is vaak wel mogelijk.
Samenwerking
‘Zorgeloos beleven’ van AOC De Groene
Welle is een goedgekeurd project binnen
het nieuwe GKC-programma Multifunctionele landbouw. Doel van het project is het opstellen van een curriculum
gebaseerd op de vraag uit de landbouwzorgsector naar gekwalificeerde zorgboeren en personeel. De zorglandbouw
vraagt om opleidingen met andere competenties en vaardigheden, gericht op
dienstverlening, samenwerking en de
omgeving. Momenteel leiden aoc’s niet
op voor alle competenties van de zorg-

Doel van het KIGO-project ‘Zorgeloos beleven’ is de ontwikkeling van een curriculum voor de landbouwzorgsector;
op de foto: begeleiding op een zorgboerderij

landbouw. Met name de zorgcomponent
valt binnen het domein van de roc’s.
Binnen het project werken zeven aoc’s
samen met een aantal roc’s. Het project
richt zich daarnaast op het professionaliseren van zowel leerlingen en docenten
als ondernemers. Het is daarmee een
goed voorbeeld van een project waarbij
verbinding wordt gemaakt met andere
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.
Binnen het project ‘Kansen voor koeien’
van het Van Hall Instituut werken ondernemers, onderwijsinstellingen en
onderzoekers samen. Het doel van het
project, dat valt binnen het programma
Melkveehouderij, is het opstarten van
een duurzaam kennisnetwerk, waardoor het onderwijs partner wordt van
deskundige en gemotiveerde veehouders, bedrijfsadviseurs en onderzoekers.
Hierdoor heeft een afgestudeerde mboer en hbo-er meer actuele en relevante
kennis en ervaring met strategievorming bij melkveebedrijven en kan beter
worden ingespeeld op (mest)wetgeving.
Vmbo kan beter
‘Ondernemerschap in het vmbo-groen’
is een van de goedkeurde vmbo-projecten. In dit project gaan de Lentiz Onder-

wijsgroep, het Wellant College en het
Varendonck-College een samenwerkingsverband aan. Samen met de Kamer
van Koophandel, de Rabobank en ouderondernemingen helpen zij bovenbouwleerlingen ondernemersplannen te
maken. Het beste plan wordt beloond
met een microkrediet waarmee de leerling de onderneming kan opzetten. Het
vakoverstijgende project eindigt door liquidatie van de onderneming en het
maken van een jaarverslag.
Doel van het project is jongeren in het
vmbo groen kennis te laten maken met
en zich te ontwikkelen in het ondernemerschap. Hierdoor krijgen ze uitzicht
op een ondernemersgerichte groene vervolgopleiding. Daarnaast ontdekken ze
het maatschappelijk belang van een microkrediet door toelichting door de
stichting FairSpirit. Het project valt binnen het programma Ondernemerschap.
Dit jaar is het vmbo-aandeel in vergelijking met de andere onderwijssoorten
gedaald ten opzichte van dat in 2008.
Nu is dat afgerond 10 procent. Het mbo
krijgt 47 procent, hbo 35 en het wo 4
procent. Ter vergelijking: in 2008 was
het percentage voor het vmbo 12,9 procent, mbo 40, hbo 38 en wo 8 procent.
Omdat deze keer het totaal beschikbare

KIGO-budget is toegekend, stijgt het
absolute bedrag voor het vmbo in vergelijking met vorig jaar overigens wel. Dat
is dit jaar 1,2 miljoen euro tegen 0,8 miljoen in 2008. ‘Het aandeel vmbo zou natuurlijk beter kunnen, maar het is beter
dan niets’, zei GKC-directeur George
Beers vorig jaar in VGO 15 over de magere oogst voor het vmbo in 2008. Nu de
situatie niet verbeterd is denkt Beers een
mogelijke verklaring gevonden te hebben. “Het kan zijn dat de KIGO voor
vmbo-scholen niet zo’n handig instrument is en dat men bij de innovatie van
het vmbo onderwijs gebruik maakt van
andere innovatiemiddelen dan de KIGO.
We zien namelijk heel veel goede en innovatieve projecten in het groene onderwijs die niet vanuit KIGO- subsidie worden gefinancierd.” p

Meer informatie over de toegekende projecten is
te vinden op www.groenkennisnet.nl . Ga naar
Regeling Kennisverspreiding en Innovatie Groen
Onderwijs en vervolgens via Goedgekeurde projecten naar KIGO 2009. Om de informatie te kunnen zien heeft u een Livelink-account nodig.
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