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Over wat Groen Kennisnet
te bieden heeft
De steeds snellere ontwikkelingen in de sector
voedsel en groen stellen groene onderwijsin
stellingen voor de opgave hun kennisniveau
actueel en hoog te houden. Dat kennisniveau
valt of staat met de inhoudelijke professionali
teit van docenten. De doorstroom van innova
tiekennis voedt de inhoudelijke professiona
lisering van docenten. Innovatie vindt plaats
bij bedrijven, de praktijkcentra, lectoraten, de
centra voor innovatief vakmanschap en de
centres of expertise.

De groene onderwijsinstellingen en hun
docenten zijn zelf verantwoordelijk voor het
realiseren van de kennisdoorstroom in hun
onderwijs. Groen Kennisnet faciliteert de
kennisdoorstroming. Ze doet dat door het
ontwikkelen en beheren van de technische
infrastructuur voor de kennisdoorstroom,
door het borgen, ontsluiten en vindbaar
maken van kennisbronnen en leermiddelen
en door advies en ondersteuning te geven.

Met bijna een half miljoen kennisbronnen is
Groen Kennisnet de grootste Nederlandstalige
verzameling actuele en betrouwbare kennis
bronnen voor het domein voedsel en groen.
Deze kennisbronnen – o.a vakbladartikelen,
onderzoeksrapporten, leermateriaal, dossiers,
en video’s – worden ontsloten via het portaal
www.groenkennisnet.nl.

Kennisbank
De informatie en kennisbronnen zijn op
Groen Kennisnet gemakkelijk vindbaar via
de Kennisbank. Deze krachtige zoekmachine
vind je in de vorm van een brede zoekbox op
iedere pagina van www.groenkennisnet.nl. Je
typt een of meerdere woorden in het zoekvak
om te zoeken. Met het zoekfilter kun je het
resultaat verder verfijnen op bijvoorbeeld
digitale beschikbaarheid, jaar, documenttype
enzovoorts.

Groen Kennisnet ontsluit:
• 470.000 kennisbronnen
• Waarvan 40.000 educatief gemetadateerd
• 174.600 kennisbronnen zijn digitaal full
text en 147.000 hiervan zijn publiek toe
gankelijk

Portalen
Ben je direct op zoek naar actuele informatie
en kennis over een bepaald thema of onder
werp? Groen Kennisnet biedt informatie en
kennis over specifieke thema’s in de portalen
Plant, Dier, Voeding, Leefomgeving, Regio
leren en Leven lang leren. In deze portalen
vind je specifieke kenniscollecties, dossiers,
nieuws, informatie over de nieuwsbrief, een
agenda en een overzicht van subportalen die
onder het betreffende domein vallen. Daar
naast faciliteert Groen Kennisnet speciale
portalen over o.a. Biobased Economy, Dieren
welzijn, CIV Tuinbouw & Uitgangsmateria
len en de groene Centres of Expertise. Deze
speciale portalen hebben een eigen indeling
en vormgeving maar zijn onderdeel van de
infrastructuur van Groen Kennisnet.
Leermateriaal
Via het portaal Leermateriaal heb je toegang
tot leermiddelen voor het groene en overi
ge onderwijs. Niet alle leermiddelen zijn vrij
beschikbaar. Zo is de collectie van het Ontwik
kel-centrum voor vmbo en mbo groen alleen
toegankelijk met een abonnement dat door de
scholen wordt ingekocht voor medewerkers
en leerlingen. Zij kunnen in de Groen Ken
nisnet-pagina Leermateriaal doorklikken naar
de speciale startpagina’s van het Ontwikkel
centrum.groen. De meeste overige collecties
voor vmbo, hbo, levenlang leren, primair en
voortgezet onderwijs zijn publiek toegankelijk.
Groen Kennisnet biedt via het portaal Leer
materiaal toegang tot een grote collectie
groene arrangementen in Wikiwijs die
gemaakt zijn door docenten. Bij veel arran
gementen worden kennisbronnen uit GKN
gebruikt.
Daarnaast biedt Groen Kennisnet een eigen
Wiki-omgeving waarin docenten kunnen
samenwerken aan lesmateriaal. In deze
Wiki-omgeving vind je bijvoorbeeld het leer
boek Fokkerij en de Beeldenbank Ziekten,
Plagen en Onkruiden.

Vakbladartikelen
Groen Kennisnet ontsluit online artikelen uit
ruim 80 vakbladen die we in overleg met uit
gevers kunnen aanbieden.
Dossiers
Informatie en kennis over een specifiek onder
werp van voedsel en groen vind je ook in de
dossiers van Groen Kennisnet. Op dit moment
zijn er zo’n 120. Een dossier biedt overzicht
met uitleg en achtergrondinformatie over een
specifiek onderwerp. Zo zijn er bijvoorbeeld
dossiers over Bijensterfte, Biobased Economy,
Klimaatverandering en Plantgezondheid. Op
de pagina Dossiers A-Z vind je een overzicht
van alle dossiers. Groen Kennisnet onder
houdt en maakt deze dossiers in opdracht van
o.a. projecten, programma’s, beleidsmakers
en opleidingen.
Nieuws en nieuwsbrieven
De redactie van Groen Kennisnet attendeert je
door middel van nieuwsberichten en nieuws
brieven op interessante kennisbronnen en
leermiddelen. Op de homepagina van Groen
Kennisnet verschijnen dagelijks nieuwe
berichten. In de (sub)portalen vind je nieuws
per thema. Met een gratis abonnement op de
Nieuwsbrief Groen Kennisnet of een van de
thema-nieuwsbrieven word je automatisch
op de hoogte gehouden van het belangrijkste
Groen Kennisnet-nieuws. Op de overzichtspa
gina van de nieuwsbrieven zie je hoe je je kunt
abonneren. Met een feedreader in je internet
browser of in Outlook kun je ook dagelijks het
nieuws van Groen Kennisnet ontvangen. Zie
hiervoor de RSS pagina van Groen Kennisnet.
Agenda
Speciaal voor docenten meldt GKN via de
Agenda informatie over bijeenkomsten die
voor hen van belang zijn. Je vindt de link naar
de agenda onderaan de pagina van Groen
Kennisnet.

www.groenkennisnet.nl
Voor vragen of meer informatie: servicedesk@groenkennisnet.nl

