achtergrond
Voor een extra ict-impuls

Prikkels, plannen
en pilots
Het ministerie van LNV geeft het groene onderwijs een ‘shot’ om maar vooral
vaart te maken met de onderwijsvernieuwing. En dat kan niet zonder ict.
f oto : m a r l e e n s c h e p e r s

René van Schie, senior
beleidsmedewerker Directie
Wetenschap en Kennisoverdracht
LNV: “Deze projecten fungeren als
gids bij de overgang naar nieuwe
onderwijskundige en ictontwikkelingen”
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V

oor de vitaliteit en
bloei van het groene
onderwijs is een
injectie nodig om inhoudelijk, onderwijskundig en in de samenwerking te
vernieuwen, vindt het ministerie van
LNV. Dit zegt LNV-directeur-generaal
Oostra in een interview in de vorige
editie van dit blad. Dit voorjaar hebben de groene onderwijsinstellingen
de kaderbrief Groen Onderwijs 2004
ontvangen, met de aankondiging van
een subsidieregeling voor vernieuwing van opleidingen en regionale kenniscirculatie/innovatie. Ook is daarin
aandacht voor versterking van de
betrokkenheid van het onderwijs bij
LNV-opdrachten voor onderzoek en
voorlichting, alsmede voor het via
Groen Kennisnet ontsluiten van publieke kennis. (Overigens kan het
groene bedrijfsleven binnenkort een
soortgelijke brief in de bus verwachten: de nieuwe LNV-innovatiebrief).
Al eerder heeft LNV eind 2003 de instellingen geïnformeerd over het ictbeleid 2004-2007 met extra impulsen
voor 1) competentiegericht leren, 2)
kenniscirculatie ter ondersteuning
van LNV-beleidsthema’s en 3) de ontwikkeling van een hoogwaardige
informatie- en ict-infrastructuur via
Groen Kennisnet. In dat verband heeft
LNV in december 2003 financiële
steun – in totaal circa twee miljoen
euro – toegekend aan een zestal innovatieve, ict-rijke onderwijskundige
projecten. Dit onder de naam ICTimpuls.

Kennis en wetenschap
LNV wil op korte termijn met de instellingen (aoc’s, hoger agrarisch onderwijs en Wageningen UR) afspraken
maken voor het genoemde nieuwe
leren, kenniscirculatie en de nieuwe
inrichting/aansturing van de ondersteuningsstructuur (ipc’s, Ontwikkelcentrum, Wageningen UR, de landelijke pedagogische centra en Groen
Kennisnet) met ict als pilot en gangmaker. Het voorgenomen ict-beleid
wordt hiermee in een bredere context
geplaatst. Kortom: nieuwe inhoud,
onderwijskundige uitvoering, ict en
organisatie worden in samenhang ontwikkeld en ingevoerd.
Alle groene onderwijsinstellingen –
van aoc’s tot Wageningen UR – zouden
hun kennis bruikbaar moeten maken
voor elkaar en voor het bedrijfsleven.
Senior beleidsmedewerker LNV René

van Schie: “Kenniscirculatie gaat om
samenwerking op een andere manier
en om de ontsluiting en communicatie van kennis.”
Praktisch kan dit bijvoorbeeld betekenen: als hao-student de uitslag van
praktijkexperimenten doorgeven, als
mbo-student de bevindingen tijdens je
stage publiceren of je bedrijf adviseren
of als prof in Wageningen bedrijven of
opleidingen betrekken bij je onderzoek. Allemaal met ict als instrument.

Niet apart
De aangevraagde ICT-impulsprojecten
van de diverse aoc’s zijn positief beoordeeld als ‘competentiegerichte
onderwijsprojecten in het vmbo en
mbo groen die bijdragen aan de ontwikkeling, inrichting en gebruik van
een elektronische individuele leeromgeving’. Na een tweede bijeenkomst

vende uitnodiging aan ieder om vanuit het gemeenschappelijke de eigen
rol aan te geven. Bovendien moeten de
instellingen en ondersteunde organisaties zichzelf steeds de vraag stellen:
wie beheert wat? Want bij al die in
elkaar hakende plannen bestaat het
gevaar dat men dubbel werk verricht.”
Hierbij biedt LNV als ‘mentor’ vanzelfsprekend bijstand. De eerste uitvoering van de pilots binnen de opleidingen volgt volgend schooljaar. Daarna
worden ze geëvalueerd en vervolgens
is er de daadwerkelijke toepassing met
tastbare resultaten vanaf schooljaar
2005-2006.

Plannen
We zetten de projecten op een rijtje.
Ten eerste is er ‘het groene lab’ of de
leeractiviteitenbank. Met drie subprojecten in een samenwerkingsverband

Nieuwe inhoud,
onderwijskundige uitvoering,
ict en organisatie
worden in samenhang ontwikkeld
en ingevoerd
van de trekkers van de projecten eind
april, is nu de fase bereikt van nadere
uitwerking. LNV stuurt hierbij op aansluiting met andere projecten, de
inzet van ondersteunende instellingen
en niet in de laatste plaats het ontsluiten van de informatie. De projecten
uit ICT-impuls (be)staan niet naast,
maar werken juist mét het bestaande
ict-platform Groen Kennisnet, ondermeer voor het digitaal beschikbaar
stellen van de projectresultaten.
In totaal lopen er zes grote projecten
of pilots op verschillende (groepen)
opleidingen en schoollocaties, die in
elkaar grijpen of dat gaan doen. Voor
zover dit nog niet het geval is, worden
de initiatiefnemers geacht elkaar en
de ondersteunende organisaties nú op
te zoeken en afspraken te maken over
hun ict-initiatieven. Elk levert immers
idealiter een bijdrage aan een groter
geheel. Zoals René van Schie het formuleerde op de bijeenkomst van eind
april: “Wij doen als verstrekker van
het ontwikkelgeld de niet-vrijblij-

van elk drie scholen: Vitaal platteland,
Duurteelt en Voeding. In totaal zijn
hier straks enkele honderden leerlingen en tientallen docenten bij betrokken. Doel van het ambitieuze project
is de ontwikkeling en invoering van
competentiegericht leren voor mbo.
Wat de uitvoering van de plannen in
eerste instantie praktisch kan betekenen? In het project Vitaal platteland
bijvoorbeeld – van AOC Oost, AOC
Groene Welle en AOC Limburg – worden alle bestaande digitale content en
ict-toepassingen op de scholen gekoppeld aan de nieuwe kwalificatiestructuur (CKS) en beschikbaar gesteld voor
onderwijs op maat.
Een tweede project is het medio 2003
gestarte Verbreding Beleidsrijk VMBO
Groen. Dit is een softwaremodel voor
de eerste ontwikkeling van de pedagogische didactische kernstructuur
(pdks). Nu in LINE beschikbaar, straks
– is de bedoeling – geïntegreerd in of
met Livelink. Wat je ermee kunt? Het
onderwijs beter afstemmen op de leer- Y
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met CPS de werkplekkenstructuur
(WPS) invoeren een aanvraag ingediend voor onder andere de ontwikkeling van digitale diagnostische toetsen
en ict-ondersteunde planning en
registratie van de voortgang van individuele leerlingen.
Het Groenhorst College en CAH Dronten – inmiddels samen AERES – wer-

en zorgproblemen van de individuele
leerling. Met behulp van instrumenten
als ict-ondersteuning van leer- en
werktrajecten, portfolio en het zorgdossier.
Helicon Opleidingen heeft samen met
Stoas Hogeschool een aanvraag ingediend voor de ontwikkeling en implementatie van het aansluitingsproject

‘Kenniscirculatie gaat om
samenwerking op een andere manier
en om de ontsluiting
en communicatie van kennis’
ken gezamenlijk aan twee projecten.
Eén betreft de ontwikkeling en implementatie van een digitaal portfolio,
waarbij wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn mbo-hbo voor de opleiding Dier en Veehouderij. Het andere
is de ontwikkeling en implementatie
van een digitaal EVC-instrument. Na
suggestie van LNV is voorts samenwerking ontstaan tussen dit e-portfolioproject en een soortgelijk project van

IC-Twins. Eén dag per week worden
mbo- en Stoas-ers ingeschakeld op het
vmbo. De pilot betreft totaal circa 130
(v)mbo-leerlingen en tien Stoas-studenten.

Blijven plannen
Edudelta Onderwijsgroep heeft
namens twintig scholen die samen

(v)mbo Holland College. Dit behelst
namelijk de introductie van een eportfolio van 240 leerlingen op twee
locaties, voor een doorlopende leerlijn
van vmbo Naaldwijk naar mbo in De
Lier. Ook zijn er al afspraken over een
dwarsverband met het ‘groene lab’project.
“Nu komen de brokstukjes samen en
kan men de gemeenschappelijkheid
gaan zoeken, van waaruit daarna ieder
zich weer kan onderscheiden”, zegt
René Van Schie.
En terwijl de beleidsmakers en voortrekkers de plannen nader invullen en
de eerste pilots op de scholen draaien,
gaat het erom de aansluiting met de
praktijk te houden en te blijven
bedenken waar het om gaat. Namelijk
dat het in het primaire proces, op
school, wat oplevert. Dat het aantal
lastige leerlingen afneemt bijvoorbeeld, of dat meer leerlingen de stap
van vmbo naar mbo groen zetten…
Œ
Marleen Schepers

Advertentie?
Het tijdschrift vakblad groen
onderwijs is het enige blad
dat zich speciaal richt op het
groene onderwijs en agrarische
belangenorganisaties.
Het verschijnt 20 maal per jaar.
Met vakblad groen onderwijs
kunt u dus gericht deze
doelgroep benaderen.

Voor inlichtingen over
advertentiemogelijkheden,
vraag naar:
Pieter Boetzkes,
Tormentilbeek 8,
5709 pk Helmond
Tel: (0492) 55 69 03
Fax: (0492) 55 69 04
E-mail: boetzkes@knoware.nl
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