verslag

Feestvreugde bij de start van
de Coöperatie

f oto ’s: p i e t e r b o e tz k e s

Coöperatie en LNV-directie Kennis feestelijk van start

Een winning team
Ruim drie maanden later dan gepland kon dan toch
de Groene Kenniscoöperatie ofﬁcieel van start gaan.
Op 20 april tekenden de bestuurders van achttien
groene kennisinstellingen in Driebergen een
intentieverklaring tot samenwerking. LNV-minister
Veerman opende de feestelijke bijeenkomst waarbij
tevens zijn nieuwe Directie Kennis werd
gepresenteerd.
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¯ Coöperatievoorzitter Lous
van Vloten hield
de stemming er
goed in

D

e ondertekening van
de overeenkomst
betekent dat de
aoc’s, has’en en Wageningen UR gaan
samenwerken op het gebied van
onderwijsvernieuwing, kenniscirculatie en ondersteuning. Het budget daarvoor wordt beschikbaar gesteld door
het Ministerie van LNV.

Rem
Achterliggende gedachte is dat deze
onderwijsinstellingen de voordelen
van hun individuele kleinschaligheid
kunnen behouden en toch hun onderwijs op grote schaal kunnen vernieuwen.
Het idee van de kenniscoöperatie werd
ruim een jaar geleden gelanceerd door
de onderwijsafdeling van de Directie
Wetenschap en Kennisoverdracht van
het Ministerie van LNV. Hoewel de
reacties uit het veld over het algemeen
positief waren, bleek het toch niet
eenvoudig om alle handen in één keer
op elkaar te krijgen voor deze krachtenbundeling. Voor de has’en en
Wageningen UR kon het niet snel
genoeg gebeuren, maar de AOC Raad
trapte eind vorig jaar op de rem. De
individuele onderwijsinstellingen zouden in deze constructie minder greep
krijgen op de innovatiebudgetten. En
dat juist op een moment dat er in
onderwijsland een tendens is om een
aanzienlijk deel van deze budgetten
aan de lump sum van de instellingen
toe te voegen vanuit de gedachte dat
zij zelf verantwoordelijke zijn voor
vernieuwing. Overleg tussen de groene
onderwijsinstellingen en het Ministerie van LNV leidde tot bijstelling van
de zgn. position paper voor de Groene

˚ Ruim 100 belangstellenden waren getuige van de ofﬁciële
start van de Coöperatie en de presentatie van de Directie
Kennis
Kenniscoöperatie. En de AOC Raad
ging akkoord.
Met die ‘spannende’ voorgeschiedenis
was het logisch dat de stoom er tijdens
de conferentie even af moest. De serieuze toespraken kregen een humoristische ondertoon en werden met een
komische act aan elkaar gepraat. De
bestuurders lieten zich voorafgaand
aan de ondertekeningsceremonie in
een T-shirt hijsen met het nieuwe logo
van de kenniscoöperatie. En de ingehuurde komiek leerde Lous van Vloten
– de voorzitter van de coöperatie – de
wave doen en kreeg de zaal bovendien
zo ver dat zij ‘groen, groen, groen’
scandeerde en tussen de stoelenrijen
hoste.

Sleutel
“Ons kennissysteem is een pareltje”,
betoogde Minister Veerman tot de

meer dan 100 aanwezigen. “Het is
klein, slim en praktisch.” Maar dat
betekent volgens hem niet dat we
daarom op onze lauweren kunnen rusten. “Er verandert immers veel in de
agribusiness en we willen onze koploperspositie behouden.” LNV wil innovatie en ondernemerschap bevorderen
en voelt zich daarbij gesteund door
het Kabinet aangezien het Innovatieplatform Food en Flowers als eerste
sleutelgebied heeft aangewezen.
De rol van het groene kennissysteem
is daarbij volgens de minister
essentieel.”Het is altijd de basis
geweest van innovatie en moet dat
ook blijven”, zo stelde hij. In dat licht
wil de minister onderwijs en onderzoek inzetten als sleutel tot vernieuwing. Het betekent dat een aantal
zaken moet verbeteren: de vernieuwing van het onderwijs, de circulatie Y

˘ Janneke Hoekstra (Directie Kennis) en Lous
van Vloten vierden hun eigen feestje
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˚ En dan natuurlijk samen op de foto…
en benutting van kennis en de ondersteuning. Zeker regionaal ziet hij daarbij kansen en opdrachten als het gaat
om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. In dat verband
sprak minister Veerman de wens uit
dat het bedrijfsleven – speciﬁek de
ondernemers - meer inhoudelijk
betrokken wordt bij de ontwikkeling
van het kennissysteem. “Door ondernemers en onderwijs dichter bij elkaar
te brengen, ontstaat een goede wisselwerking. Bijvoorbeeld de ondernemer
die af en toe voor de klas staat en
andersom. Dat leidt tot nuttige ervaringen.”
Veel groene onderwijsinstellingen zijn
daar al mee bezig, zo constateerde de
minister. Maar ondanks de fusies in de
voorgaande jaren is een aantal te klein
om zelfstandig die vernieuwing te realiseren. Samenwerking in de coöperatie betekent dat de instellingen niet
verdere hoeven te fuseren – en dus de
voordelen van hun kleinschaligheid
behouden – en toch op grote schaal
kunnen vernieuwen. Bijkomend voordeel is volgens de minister dat een
goed georganiseerd kennissysteem en
een goed functionerende coöperatie
hem en zijn Directie Kennis scherp
houden bij het maken van keuzes en
inzetten van de middelen.

ministerie”, aldus Kees van Ast, vicevoorzitter van de Raad van Bestuur
van Wageningen UR en tot de ofﬁciële
start stuurgroep-voorzitter van de coöperatie-in-oprichting. ”De coöperatie is
bedoeld om de eigen positie en prioritering te bediscussiëren en in overleg
te treden met LNV over hoe het geld
het beste besteed kan worden.”
De nieuwe Directie Kennis is gevormd
door de combinatie van de voormalige
Directie Wetenschap en Kennisoverdracht en het Expertise Centrum LNV
in Ede. “De bedoeling daarvan is om
de kennisfunctie van LNV te versterken en het hele departement meer op
kennis te focussen”, aldus minister
Veerman. Deze nieuwe directie, die
deels huist in De Haag en deels in Ede,
heeft volgens hem een dubbele
opdracht. “Aan de ene kant kennis
mobiliseren en benutten voor ons
eigen beleid en aan de andere kant
zorgen dat het groene kennissysteem
zo goed mogelijk werkt.” Goede
ideeën bij die opdrachten zijn van
harte welkom, aldus de minister. Hij
moet daarbij zeker aan de rol van de
Groene Kenniscoöperatie gedacht
hebben, gezien zijn conclusie dat “…
de coöperatie en de Directie Kennis
zo een winning team kunnen vormen.” Œ
Pieter Boetzkes

Dubbele opdracht
Voordat die nieuwe Directie Kennis
door directeur Janneke Hoekstra werd
gepresenteerd ondertekenden de
bestuurders van de achttien groene
kennisinstellingen op het podium de
intentieverklaring tot samenwerking
in de Kenniscoöperatie. “Een coöperatie van de instellingen en niet van het
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Missie Groene Kenniscoöperatie
De Groene Kenniscoöperatie wil vanuit
samenwerkende kennisinstellingen bijdragen
aan een vitaal kennissysteem van hoge kwaliteit met doelgerichte onderwijsvernieuwing
en kenniscirculatie welke op transparante
wijze permanent wordt afgestemd op veranderende kennisbehoeften van de kennismaatschappij.
Het bestuur van de Groene Kenniscoöperatie
heeft een onafhankelijke voorzitter en wordt
gevormd door twee vertegenwoordigers per
geleding.
Voorzitter: Prof.dr. Lous van Vlooten
Wageningen UR: Prof.dr.ir. Pim Brascamp en
Dr.ir. Kees de Gooijer
HAO: Drs. Henk Verweij en Ir. Jeroen Naaijkens
AOC’s: J. den Ouden en Drs. Frans Hoeks
Secretaris/programmacoördinator:
Dr.ir. George Beers
Verder zijn er drie beleidsgroepen voor respectievelijk onderwijsvernieuwing, kenniscirculatie en ondersteuning. Deze beleidsgroepen sturen de programma’s aan als basis
voor de afspraken met het Ministerie van
LNV.

