Natuur & Landschap

Wageningen UR in de Werkplaats

Bijdrage van Wageningse onderzoekers en docenten aan kenniswer
Wat is het resultaat?
Een kenniswerkplaats is een omgeving voor samenwerking en kennisoverdracht gericht
op het vernieuwen van de regionale leef- en werkomgeving. Het is een ontmoetingsplaats
van studenten, docenten, onderzoekers, bestuurders, ondernemers, burgers en maatschappelijke organisaties.
In het project wordt samengewerkt met de volgende zes kenniswerkplaatsen:
1. Noord-Holland-Noord
2. Gelderse Vallei en Eemland
3. Groene Kennispoort Twente
4. Veenkoloniën
5. Zuidwest Delta
6. Groene Hart Academie
In 2011 gaan we ook samenwerken met de kenniswerkplaatsen Almere en Noordoost
Fryslân.
De thema’s zijn:
Agribusiness, Duurzame Energie, Vrijetijdseconomie, Arbeidsmarkt en onderwijs, Natuur,
Landschap, Cultuurhistorie, Milieu, Water, Landbouw, Recreatie, Leefbaarheid, Regionale
Voedselstrategie, Duurzaamheid, Ruimtelijke kwaliteit, Bereikbaarheid, Leefbaarheid,
Nieuw ondernemerschap, Wonen, Infrastructuur en Regio’s verbinden. Etc.

Waar is het product vindbaar?
Projectresultaten zijn te vinden op www.dewerkplaats.eu

Hoe verliep/verloopt de samenwerking en hoe is deze vormgegeven?
Samenwerking en kennisoverdracht tussen onderwijsinstellingen kan in kenniswerkplaatsen op verschillende manieren worden gerealiseerd.
1. Samenwerking tussen studenten
Studenten van verschillende onderwijsinstellingen werken in gemengde groepen aan
hetzelfde grote kennisintensieve vraagstuk.
2. Vraag en antwoord van studenten
Studenten kunnen een vraag voorleggen aan studenten van een andere instelling en
vervolgens zelf bijdragen aan de beantwoording.
3. Inzet docenten en onderzoekers
Studenten leren van docenten van andere onderwijsinstellingen, onderzoekers en
regionale actoren.
4. Opeenvolging van projecten
In deze werkvorm wordt telkens het stokje doorgegeven. Studenten van één van de
onderwijsinstellingen zetten een eerste stap in de beantwoording van een gecompliceerd regionaal vraagstuk. Hun resultaten dienen als basis voor studenten van een
andere instelling, die een ander aspect of een vervolgstap behandelen.
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Kenniswerkplaats, Regioleren

Projectgegevens
Contact:
Meike Sauter
Wageningen University,
meike.sauter@wur.nl
Cees Kwakernaak
Alterra, onderdeel van Wageningen UR
ceesc.kwakernaak@wur.nl
Betrokken instellingen/partners:
Wageningen UR, vrijwel alle AOC’s en groene
HBO’s, ROC’s, provincies, gemeenten,
waterschappen, LTO, regionale ontwikkelingsprogramma’s e.a.
Meer informatie:
www.wurks.wur.nl > WURKS-2007-01
www.dewerkplaats.eu

