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Regioleren op GKC-congres

Inspiratie, zichtbaarhei
Het groen onderwijs liet zich zien,
22 juni in Velp. Er werden afspraken
gemaakt over voortgang van de
samenwerking van de groene
kennisinstellingen onder de Groene
Kennis Coöperatie en het ministerie
van LNV. Dat gebeurde in aanwezigheid van demissionair minister
Verburg en zevenhonderd bezoekers.
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T

ed, net afgestudeerd in
Dier- en veehouderij aan
hogeschool Van Hall
Larenstein Wageningen,
plakt workshopbeschrijvingen op een tafel. “Een docent
vroeg of ik kon komen, want de organisatie wilde veel studenten. Maar
dat is niet de enige reden waarom ik
hier ben”, vervolgt hij. “Het thema
van de regio raakt me.”
Om hem heen verzamelen zich
honderden deelnemers. Mensen die
op de kennismarkt gaan staan,
docenten en onderwijsmanagers,
vertegenwoordigers van bedrijfsleven, relaties en overheden. En tientallen leerlingen en studenten.
Want wil je het groen onderwijs
laten zien, dan kan dat niet zonder
hen.
Ze hebben allerlei rollen. Eerste-
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jaars van VHL Velp wijzen deelnemers de weg naar workshops. Studenten van de minor Mens & natuur
tonen hun ontwerpen voor ziekenhuizen en zorginstellingen. En Kim
en Job, mbo’er en hbo’er, helpen Gerlinde van Vilsteren, directeur van de
Groene Kennis Coöperatie (GKC),
met de presentatie. En er zijn zelfs
leerlingen van buiten het groen
onderwijs. Tijdens een solitaire
bushwalk op het landgoed tref ik
zeven derdejaars ict van het ROC
Westerschelde, vroeg vertrokken uit
Terneuzen. Ze zijn uitgenodigd via
Edudelta, presenteren hun minionderneming en hopen op nieuwe
opdrachten.
En dan is er het jongerendebat,
georganiseerd voor en door de studenten. Het gaat over goed groen
onderwijs: hoe vul je dat in en wat
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kan beter? Hoofdgast, demissionair
LNV-minister Gerda Verburg, schuift
aan voordat ze naar Den Haag vertrekt. Ze heeft dan al haar handtekening geplaatst onder een vernieuwde meerjarenafspraak van
LNV met GKC en de onderwijsinstellingen. De afspraak gaat over de
besteding van miljoenen LNV-euro’s.
Verburg deed dit niet als TweedeKamerlid, stelt ze met genoegen
vast, maar nog even vanuit haar
ministeriële verantwoordelijkheid.
Ze heeft verder kennis gemaakt met
de vernieuwde portal van Groen
Kennisnet. En ze heeft vrolijk en ontspannen het forum geleid.

Geweldig
Mensen hebben verschillende
doelen vandaag. “Zichtbaar zijn”,
zegt Klaas Boer, programmaleider
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Onderwijsvernieuwing. Zijn stand,
bij de ingang van de aula, is ook niet
te vermijden. Dat ligt anders voor
Ton Stok, Internationalisering, achter in de tuin. De aanloop is daar
veel minder. Voor Walter Wernekinck, docent logistiek INholland
Delft, koffie in de hand, gaat het om
netwerken. “En we willen LNV laten
zien wat we als INholland doen.”
Ook de GKC heeft doelen; zowel
formele als minder formele. “We zijn
als GKC erg blij met deze dag en de
grote opkomst”, zegt Vinus Zachariasse, voorzitter van de GKC, als hij
voor de zaal staat. “Vandaag zult u
ervaren dat het groen onderwijs
bestaat en dat het volop in beweging is.”
De samenwerking binnen de GKC
sinds de oprichting in 2005 heeft
volgens hem veel opgeleverd. Nu

gaat het volgens hem om verbreden
(verbinden met maatschappelijke
vraagstukken), professionaliseren
(beter benutten van de gezamenlijke instrumenten) en verankeren
(opnemen van innovaties in het
onderwijs).
Het groen onderwijs richt zich
hierbij nog meer op de regio dan
voorheen. “De verbinding met de
regio biedt veel mogelijkheden voor
de ontwikkeling van zo’n regio”,
stelt Gerda Verburg. “Kijk naar de
Veenkoloniën waar studenten met
allerlei ideeën komen. Die samenwerking werkt geweldig. En de aanpak vindt navolging in andere
regio’s.”

Mooi fietsen
In het forum zitten mensen die
betrokken zijn bij die regionale

samenwerking. Verburg vertelt wethouder van Dantumadeel Siepie Hylkema dat ze er ooit een Elfstedentocht heeft gefietst. “Dat viel niet
mee.” “Het is ook mooi fietsen in
Twente”, merkt Wim Burgering op,
de voorzitter van het bestuurlijk
gebiedsoverleg Zuidwest Twente. En
Doekle Terpstra, voorzitter van de
HBO Raad, wijst tijdens zijn toespraak nog eens op de schoonheid
van Friesland. Allemaal trots op
‘hun’ regio.
Behalve voor de regiosamenwerking is er veel aandacht voor de
ondertekening van de meerjarenafspraak. Twintig bestuurders van alle
groene kennisinstellingen klimmen
het podium op om met Verburg en
Zachariasse de meerjarenafspraak
te vernieuwen. “Deze samenwerking is kenmerkend voor onze sec-

1 | De ondertekening
van de vernieuwde
meerjarenafspraak,
hoofddoel van het
congres
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2 | Sanne de Heer
reageert tijdens de
workshop Studenten
kleden uit
3 | Gerlinde van
Vilsteren, directeur
GKC, en Kim Klaasse,
student Art of
Design bij Edudelta,
bespreken de plenaire presentatie
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tor”, vindt Verburg. “We hebben als
groen onderwijs een speciale positie
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GKC-congres 22 juni
Organisatie: Van Hall Larenstein, LNV, GKC, Programma
Regionale Transitie.
Doelen vanuit GKC: Vernieuwde meerjarenafspraak
GKC en LNV voor 2011-2015, afspraken vastleggen voor
projecten met onderwijsdeelname in tien regio’s, lancering portaal Groen Kennisnet (www.groenkennisnet.nl),
tonen wat er in programmateams gebeurt en verbondenheid binnen groen onderwijs benadrukken.
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Meerjarenafspraak 2011-2015: Gezamenlijk werken aan de kracht
van het groen onderwijs. Door onder meer aansluiting bij maatschappelijke thema’s, verspreiden van groene kennis en bijdragen
aan de regionale en nationale economie. Met meer aandacht voor de
school als regionaal kenniscentrum, groen met niet-groen verbinden
en het groene vmbo.
Deelnemers: Zevenhonderd, waarvan een kwart leerlingen en studenten. Deelnemers vertegenwoordigen overheid (LNV, provincies),
bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en onderwijsondersteuning.
Onderdelen: Lezingen van onder anderen demissionair minister
Gerda Verburg, GKC-voorzitter Vinus Zachariasse en voorzitter HBOraad Doekle Terpstra, ondertekeningen, kennismarkt en regiostands,
jongerendebat, workshops, rondleidingen over landgoed.
Regioarrangementen: Veenkoloniën, Groene Kennispoort Twente,
Zuidwest Delta, Gelderse Vallei/Eemland, Groene Hart, Noord Oost
Fryslân, Westerkwartier, Noord-Holland Noord, Almere en ArnhemNijmegen.
Kijk op www.groenonderwijs.nl voor downloads en links
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4 | De tent loopt vol;
GKC schat het aantal congresbezoekers op ruim zevenhonderd, inclusief
studenten
5 | Workshop Studenten kleden uit;
de studenten zijn
Eva Lotte en Rosalie
Janac van Stoas
Hogeschool; in het
midden, met kledingstuk, een deelnemer aan de workshop

tegenover het overige onderwijs,
maar die speciale positie moet wel
voortdurend verdiend worden.
Noblesse oblige.”

Heftig
Middag. José van Aaken, clusterhoofd innovatie Provincie Limburg,
wil inspiratie opdoen. “Misschien is
het Werkplaats-idee iets voor Limburg. Daar hoeft niet alleen groen
onderwijs in betrokken te zijn. Terpstra zei in zijn lezing iets over de
verbinding met het grijze. Daar kan
ik wel iets mee.” Ze kiest voor de
workshop Almere 2.0.
Op de kennismarkt lopen drie
leerlingen van de Groene Campus
Helmond. Celeste Hoeben, Teun
Schellekens en Edwin Verhees hebben aan het jongerendebat deelgenomen. “Dat werd nog even heftig,”
zegt Teun, “toen het over de communicatie tussen school en bedrijf
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ging, kwamen ook mensen uit het
publiek ertussen.” Stagelopers uit
hoger onderwijs krijgen vaak meer
verantwoordelijkheid, maar met een
mbo’er durft een bedrijf dat niet
aan, legt hij uit. “Hoe kun je dan
goede werkervaring opdoen?”
“Onderwijs en bedrijfsleven leven
nog te veel langs elkaar heen”, zegt
Sanne de Heer, Stoas Hogeschool
Dronten, ook deelnemer aan het
debat.

Gezellig
Wim van der Zwan, programma
Regionale Transitie, lobbyt intussen
op de kennismarkt. “Kom naar de
workshop: Studenten kleden uit…
Wat je daar gaat meemaken is heel
bijzonder.” In het lokaal staat een
aangeklede paspop en vertellen Eva
Lotte en Rosalie Janac, studenten
van de Stoas Hogeschool, over de
bedoeling. Terwijl de workshopdeel-

nemers een complex probleem analyseren – in groepjes die onderwijs,
onderzoek, omgeving, ondernemers
en overheid vertegenwoordigen –
wordt met elk stapje naar concretisering de pop verder uitgekleed. “Zo
komen we tot de kern van het probleem.”
Om het hoekje op de gang zit
Anna-Lotta Kruger, eerstejaars Land
& water. Ze helpt de organisatie,
maar ze maakt zich zorgen over
afval en de milieubelasting die zo’n
congres met zich meebrengt. Annemiek Slootweg, eerstejaars Bos- &
natuurbeheer, in eenzelfde zwart
T-shirt dat alle vrijwilligers dragen,
vertelt dat de school een paar weken
geleden nog beloofd heeft zich in te
spannen voor duurzaamheid binnen
school. De Studiegroep LaarX, die
zich vandaag ook presenteert op de
kennismarkt, wil daarbij helpen.
Haar indruk van het congres:

“beetje chaotisch, maar wel
gezellig”. En
Truda Kruijer,
centrale directie van het
Groenhorst College, vindt het
“goed georganiseerd”. “Ik
heb het idee
dat bij GKC
vmbo en mbo meer
er in beeld zijn
gekomen”, zegt ze, kort voor de plenaire afsluiting van het congres. “En
erg goed dat er zoveel plaats is voor
studenten in het programma.”
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> Voor links en downloads
zie vakblad / 2010 editie 10 op
www.groenonderwijs.nl
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6 | Demissionair
minister Verburg
ondertekent de meerjarenafspraak van
GKC met LNV, links
Vinus Zachariasse,
voorzitter GKC en
rechts Martin Kropff,
rector magnificus
Wageningen University
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