OPBRENGST GKC CONFERENTIE

PRAAT MEE OVER LEREN IN KENNISCIRCULATIE

Ede, 23 november 2006.

Navolgend overzicht worden is een directe weergave van de flip-overs die aan het eind van de
conferentie door de groepjes zijn opgeleverd.
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Groep 1.

AGROKETENS

Brainstorm:
• Vanuit tijdelijk initiatieven naar duurzaam; eigenaarschap
• School als kenniscentrum: hoe invullen
• Hoe krijg ik onderwijs, bedrijfsleven en ondernemers samen ?
• Lastig om deel te nemen; geld.
• Overschot aan opdrachten bedrijfsleven; voorbeeld voor anderen
• Consument deel maken van keten
• Arrangementen rond innovatie
• Gerichte competentieontwikkeling ondernemers
• Inbedden AKK(Agro Food keten)-kennis in onderwijs
• Hoe onderwijs aansluiten op sterke keteninitiatieven
• Rol onderwijs bij kennisbenutting
• Kennisontsluiten naar ondernemers
• Netwerken uitbouwen, duurzaam
• Directe (en tijdige) betrokkenheid onderwijs bij projectonderwijs in regio
• Hoe is onderwijs over 10 jaar
• Koppeling met bedrijfsleven

Projectideeën:
1. ontwikkeling en uitvoering ketenarrangementen voor bedrijfsleven, bedrijfsleven activeren op
het aandragen van probleemstellingen/ kansen die spelen in ketens (AKK- model), vanuit de
groene kolom (MBO, HBO, WO) op maat een gedifferentieerd aanbod neerleggen en
uitvoeren waarin studenten centraal staan in de uitvoering.
Kwartiermakers: Wim van der Zwan (Edudelta), Woody Maijers (INHOLLAND), Arjens Simons
(WUR-AFSG)
2. Ontwikkeling visievorming rol lectoren in groene kolom richting 2017 (ontwikkel en
opschalingsstratgie). Gegeven de visie formuleren van een afgebakende opdracht voor
lectoren i.r.t. de doelstellingen van GKC.
Kwartiermakers: C. Nieuwenhuijse (voorheen Aeres- nu Cap Gemini)- gereed einde november
2006
3. Ontwikkeling van ‘groene google’ welke moet bijdragen aan actieve en laagdrempelige
ontsluiting van kennis opgebouwd in de groene kolom voor zowel de partners in de kolom
alsmede voor het bedrijfsleven.
Kwartiermakers: Arjen Simons (WUR-AFSG), Aad Alkemade (MSO- management)
4. Opzetten bestuurlijke onderzoeksgroep welke moet nagaan hoe meer flexibiliteit in de groene
kolom kan worden bereikt. De reden voor deze opzet is de brede constatering dat er spanning
heerst tussen responsief en flexibel acteren naar het bedrijfsleven i.r.t. de veelal
dichtgetimmerde onderwijsplanning en uitvoering.
Kwartiermakers: voorstel agenderen in ALV danwel bestuur en bekijken welke instellingen willen
participeren
5. Ontwikkeling studentbedrijven naar model CAH Dronten (www.rein.nl). Dit bedrijf dat zich richt
op voedselveiligheidsvraagstukken in de keten wordt continue bemant door studenten (alle
leerjaren) en zij behandelen en voeren onder leiding van de lector voedselveiligheid
activiteiten uit.
Kwartiermakers: Alle HASSEN (mogelijk gezamenlijk RIGO voorstel)
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6. Verankering kennis opgebouwd in BSIK/ ICES trajecten in de groene kolom (onderwijs). AKK
materiaal is openbaar en kan een enorme impuls bieden aan onderwijsvernieuwing alsmede
een bron zijn tot nieuwe samenwerkingsverbanden
Kwartiermakers: Woody Maijers (AKK), Arjen Simons, Wim van der Zwan, Aad Alkemade
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Groep 3.
-

INNOVEREN MET BIODIVERSITEIT

Voedselproductie
Natuurontwikkeling

Namen:
H. Hermans (Citaverde)
B. van Delft (Alterra)
H. Boekhoud (Van Hall Larenstein)
R. v..d. Meer (LEI)
K. Oldenbroek (WUR Centr. Genetische Bronnen)
Voor 2007:
2 Regionale werkplaatsen
Verbinden maatschappelijk organisaties/ondernemers
Met studenten/onderzoekers/experts
2010: Uitbreiden en verplaatsen.
Beeld van werkplaats/broedplaats:
• Fysiek plek; inspirerende werkplaats
• Netwerk
• Kennisontsluiting vanuit leervraag
• Workshops
• Ondersteuning
• Variatie van creatieve werkvormen
• Variatie bodem, water, dier en plan benutten voor voedsel en natuur
Doel
-

nieuwe product/markt combinaties
nieuwe soort functie combinaties
ecosysteem denken
openzetten van kennissystemen
creatief benutten van kennissystemen
onderzoekers van achter hun bureau halen

Randvoorwaarden:
- enthousiasme
- draagvlak bestuur/management
- budget vooropstartfase
- betrokkenheid
- doeners
- wederzijdse nieuwsgierigheid
Locaties (Pilots)
Centrum/Werkplaats 1. Biodiversiteit Natuurontwikkeling
Citaverde – Nederweert
Centrum/Werkplaats 2. Biodiversiteit Voedsel
Van Hall – Veenhuizen
Activiteiten:
Leervragen mobiliseren (Harry/Hendrik)
Praktische vragen/ondernemers
Kennis mobiliseren (Bas/Ruud – Kor/Ruud, LNV netwerk Maaike)
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Projectplan voor opstellen businessplan:
- Omgevingsanalyse (Nederweert, Veenhuizen)
- Krachtenveld en netwerk in kaart brengen
- SWOT
- Actieplan/werpkplan (wie, wat, hoe, waar)
- Communicatie
- Financiering
Stappenplan
1. Aanpak uitschrijven (Hendrik)
2. Terugkoppelen naar groep (half januari 2007)
3. Per locatie personele samenstelling, stakeholders
4. Omgevingsanalyse/SWOT/acties
5. Businessplan + Financiering
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Groep 4.

BIOLOGISCHE LANDBOUW

Biologische landbouw als gids/pilot/kraamkamer
Dromen:
1. Keten-beweging; (HBO-)opleiding regiefunctie van biologische landbouw in keten
2. Ondernemerschapscompetenties: creativiteit, innovativiteit, vooral belangrijk voor biologische
landbouw
3. Communciatie, marketing, consumentengedrag, gedragswetenschappen
4. Biologisch moet worden: aantrekkelijk, snel, breed maatschappelijk
5. Internationalisering van biologische landbouw instroom van MBO-HBO + andere kennis
6. Kennismaken met biologische landbouw (op bedrijf geweest)
7. Maatschappelijke functie van (biologische) landbouw:
o verbreding – zorg/natuur
o gezonde voeding (life style, smaaklessen)
o rentmeesterschap
o bewustwording
Namen:
Janneke Leferink (LNV-DK)
Marian de Beuze (WUR PPO)
Henk Verweij (Aeres)
Wiggele Oosterhof (CAH)
Judith Westerink (Alterra)

j.leferink@minlnv.nl
marian.debeuze@wur.nl
h.e.verweij@aeres.nl
oow@cah.nl

Oplossingen:
1. Brede kenniskring die alle projectvoorstellen (onderwijs, onderzoek) beoordeelt. Onderwijs
functioneert daarbij in onderzoeksprojecten.
<<hier zit nog een lastig interpreteerbaar schema over de positie van de bedoelde kenniskring
t..o.v. PWG/TWG (??), Biologica, Clusterbestuur, Rigo en Beoordelings cie (?) bij>>
2. Boer- en Natuur-vouchers voor basis en middelbaar onderwijs
Î groene onderwijsinstellingen regierol geven (school als kenniscentrum)
Î rol als excursieleiders (indien gewenst)
3. De hele keten betrekken bij onderwijsontwikkeling
Opleiden jonge mensen is gezamenlijke verantwoordelijkheid
o intermediair nodig om vragen (uit praktijk en keten) en aanbod te koppelen
(kennismakelaar)
o vrije ruimte bij onderwijsinstellingen voor netwerken
4. Link tussen landbouw, natuur en onderwijs
Ondernemersbonnen voor (groene) scholen waarmee ondernemers betaald kunnen worden
voor onderwijs activiteiten + scholingsbonnen voor ondernemers en kwartetten belonen
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Groep 5.

DIERENWELZIJN

Brainstorm:
• Meer aansluiten bij wat leeft bij ondernemer
• Hebben wij (onderzoek en onderwijs) wel de goede kennis in huis
• Zoektocht wat wil men? Hulp kan ook t.a.v een proces zijn !
• Wat zijn vragen die leven ? Gedrag, Gezondheid (vacht), Voeding
• Droom: Kenniscentrum in de vorm van een netwerk, vraaggestuurd en innovatie gericht, ook
fysiek.
• Doorbreken van patstelling tussen dierenwelzijn en ondernemen (niet alleen € !)
• Kennis is er wel, gaan meer om (praktische) toepassing
• Weinig belangstelling voor kennis dierenwelzijn bij studenten productiedieren
• Droom: Dierenwelzijn meer geintegreerd aan bod laten komen/aan de orde stellen onder
‘verantwoord ondernemen’ of ‘kwaliteit’
• Vraagt ontwikkeling van ander onderwijs.

Projectidee 1. Voorlopers zijn Doorlopers
Onderwerp: Innovatieve ondernemers die welzijn wel belangrijk vinden gebruiken om in sector
verantwoord ondernemen meer tussen de oren te krijgen. Top 10 de ogen laten openen van de sector
Wie: Van Hall, WUR ASG, AOC’s, sector
Namen:
Frank Tillie
Marko Ruis
Tjalling Huisman
Hans Hopster
Dinand Ekkel
Thomas Pillen
Voortborduren op:
• Rigoproject Kenniswerkplaats Dierenwelzijn
• Animal Welfare Quality Management (Rigo)
• Leren en werken/Leven lang leren
Praktijkvoorbeelden laten spreken:
- Houden van hennen
- Biologische melkveehouder
- Boerenkip en zaagselstal
- Koesignalen en varkenssignalen
Voor 2007:
Project uitvoeren waarbij (door studenten georganiseerd) studenten + docenten zich verstaan met
voorlopers in de sector.
Na 2007:
Inpassen van kennis in het curriculum m.n. door structureel het onderwijs te laten geven door de
voorlopers.
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Projectidee 2. Community of Practice Hondenwelzijn
Van het projectidee is een beschrijving op powerpoint beschikbaar.
Droom:
Aansluitend bij Regionaal Infocentrum Gezelschapsdieren.
Uitgevoerd door studenten MBO i.s.m. HBO/WUR studenten
Ambitie:
Kennis over hondenwelzijn in de sector vergroten door onderwijs en onderzoek
Bouwt voort op:
School als kenniscentrum
Wat in 2007:
-

Exacte vragen vaststellen
Studenten bezig met vraagarticulatie

Ideeën voor na 2007:
- Deelnemen in landelijk netwerk
- Verbreding diersoorten’
- Structurele samenwerking O/O/O

Randvoorwaarden:
• Bedrijfsleven neemt actief deel
• Flexibel reageren op regionale veranderingen
• Eigen maken van CoP-taal.
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Groep 6

GEWASBESCHERMING

Brainstorm:
- Goed virtueel aanbod van kennis gevoed door ‘echte’ contacten
- Samenhang en verbinden van kennis benutten en kennis genereren
- Praktijkdagen, netwerken, scholingsdagen
- Interesse kweken in gewasbescherming
- Gericht op ondernemers, maar ook in dagonderwijs.
- Holistische inbedding van GB in onderneming; oog voor gedragsveranderingen en
handelingsperspectieven
- Integreren van informatiesystemen en databanken
- Duurzame agro productie in duurzaam beheerde omgeving
- Regie, rendement en betrouwbaarhied van informatie
- Ook benutten van ervaringskennis
- Competenties voor samenwerken, ‘delen‘
- Samen het veld in en leren van elkaar
- Leren op en over de grens.
- De-reguleren van innoveren; vertrouwen op het werkveld; wel verantwoorden !
- Gewasbescherming integraal verankerd in Regionale Groene Kenniscentrum
- Een ondernemend kennissysteem, ook naar andere sectoren
- Grensverleggende ontmoetingen
• Diversiteit in sectoren
• Ook buitenland en niet agro
• Halen en brengen
• Delen en vermenigvuldigen
• Onmiddellijk relevant
• Met inhoud; GB als drager ? of opstapje?
- Kijk naar buiten, ook naar het buitenland.
- ENDURE interessant initiatief voor een Europees Kenniscentrum; innovatievaardigheden en
kennisvaardigheden.
Thema
Kruisbestuiving succesvolle kennisarrangementen
Titel
Crossing boarders: kennis delen in grensverleggende ontmoetingen
Wie:
AOC’s, WUR-PSG, WUR-ASG, LEI, PD, LNV-DK
Namen:
Gera van Os (WUR PSG)
Barry Looman (Wellant)
Adriaan Vernooij (WUR ASG)
Annelien Roenhorst (PD)
Ruud van der Meer (LEI)
Douwe Ettema (AOC Raad)
Dirk Bosch (Groene Welle)
Ernst van den Ende (WUR PPO)
Gerty Horeman (LNV-DK)

gera.vanos@wur.nl
b.looman@wellant.nl
adriaan.vernooij@wur.nl
j.w.roenhorst@minlnv.nl
ruud.vandermeer@wur.nl
douwe.ettema@aocraad.nl
bosch@groenewelle.nl
ernst.vandenende@wur.nl

Ambitie:
Kenniscirculatie WUR-AOC-Ondernemer
• Gewasbescherming
• Groenvoorziening
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•

Veehouderij

Voorgaande activiteiten:
- Kennisdoorstroming gewasbescherming (WUR-AOC; Plan Dienstverlening)
- Kenniscentrum Veehouderij (Rigo)
Idee 2007:
Project 1. Door deze groep is een meer uitgebreid voorstel voor een 4-jarig project opgesteld en in
document vorm ook beschikbaar.
Het project met de titel “Kennisdoorstroom WUR Î AOC in het kader van plan dienstverlening”
bestaat uit 4 onderdelen:
A. Kennisdoorstroming Gewasbescherming in nieuwe lespakketten
B. Kennisdoorstroming Veehouderij in nieuwe lespakketten
C. Verduurzaming Regionaal Kenniscentrum Veehouderij en het Groene Hart
D. Opstarten Regionaal Kenniscentrum Groenvoorziening
Daarnaast zijn aan dit voorstel nog een aantal mogelijk onderwerpen toegevoegd:
- Feromonen – knudjes en veehouderij
- Groenvoorziening + groene ruimte
- Rol PD bij ziekteherkenning; PD wi ook graag kennis terug.

Randvoorwaarde:
Draagvlak bij betrokken organisaties en sectoren

Project 2.
Titel: ENDURE – Europees Kenniscentrum Gewasbescherming
Namen: leden groep 6
Ambitie:
• Betrekken groen onderwijs in ENDURE
• Ontwikkelen Europees perspectief op gewasbescherming in Nederland bij onderzoek,
onderwijs en ondernemers/

Principe: “Als je niet kunt delen kun je ook niet vermenigvuldigen”
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Voorstel nieuw project kennisdoorstroom WUR -> AOC
in het kader van Plan dienstverlening
Initiatief:

WUR-PSG: Gera van Os
WUR-ASG: Adriaan Vernooij
AOC: Barry Looman

Inleiding:
Zowel voor gewasbescherming als veehouderij zijn er goedlopende systemen
ontwikkeld waarbij op verschillende manieren kennis vanuit WUR (ASG en PSG)
doorstroomt naar het agrarische MBO dag- en cursusonderwijs. Het idee ontstond
om deze succesvolle systemen uit te wisselen tussen veehouderij,
gewasbescherming en groenvoorziening. In het onderstaande voorstel is dat daarbij
het uitgangspunt geweest, een soort kruisbestuiving dus.
A. Kennisdoorstroming Gewasbescherming in nieuwe lespakketten
Gedurende 2005/2006 is er in het kader van Plan dienstverlening ervaring opgedaan
met kennisdoorstroom op het gebied van gewasbescherming vanuit WUR richting
AOC. Het doel van dit project was om de meest actuele kennis die aanwezig is bij het
gewasbeschermingonderzoek WUR (PRI/ PPO) in de vorm van o.a. “best practices” in
lespakketten te verzamelen. De kennisdoorstroom was voornamelijk gericht op het
cursusonderwijs en de bijeenkomsten voor het verlengen van spuitlicenties.
Doorstroming van achtergrondinformatie over de nieuwste ontwikkelingen in de
gewasbescherming vergt méér dan alleen overdracht van lesmateriaal. Daarom kregen
de docenten van alle AOC’s de gelegenheid om een aantal keer samen met de
betreffende onderzoeker de lessen uit te voeren. Vervolgens moest de docent het zelf
kunnen uitvoeren, maar hij had tegelijkertijd een contactpersoon waarbij hij terecht kon
in geval van problemen of vragen. Er werd dus op deze manier ook een netwerk
gebouwd tussen docenten en onderzoekers. Deze manier van werken werd erg
gewaardeerd door de onderzoekers en de docenten en cursuscoördinatoren van de
AOC’s. Reden om een vervolgsubsidie aan te vragen voor meer nieuwe lespakketten
die gebruikt kunnen worden voor cursusonderwijs (spuitlicentieverlenging) en
dagonderwijs.

B. Kennisdoorstroming Veehouderij in nieuwe lespakketten
De aanpak van projectonderdeel A wordt gebruikt voor het samenstellen van
lespakketten over veehouderij volgens de bovengenoemde, beproefde methode. Deze
lespakketten zullen ontwikkeld worden voor het dagonderwijs.
C. Verduurzaming Regionaal Kenniscentrum Veehouderij en het Groene Hart
In schooljaar 2006/2007 is Wellantcollege gestart met een project en pilot met
leerlingen waarbij Praktijkcentrum Zegveld van ASG een belangrijke rol speelde.
Verschillende methoden van samenwerking zijn uitgeprobeerd. Al doende ontstond het
idee, dat een kenniscentrum een veel bredere rol zou kunnen spelen. Naast een
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kennisdoorstroom richting MBO onderwijs zijn er nog veel meer mogelijkheden om iets
te betekenen voor de ondernemers, dit geval de veehouders in het groene hart. De
samenwerking met een AOC zou hierbij een duidelijke meerwaarde kunnen hebben. In
dit projectonderdeel is het de bedoeling om de rol van het Kenniscentrum Veehouderij
Groen Hart verder uit te bouwen.

D. Opstarten Regionaal Kenniscentrum Groenvoorziening
De sector groen (hoveniers, gemeenten, groenvoorzieners e.d.) is een grote sector
waar in verhouding weinig voorzieningen voor zijn. De manier waarop het
Kenniscentrum Veehouderij functioneert zou wellicht ook voor de groenvoorziening een
goede mogelijkheid kunnen zijn om de “ versnipperde” kennis over “ groene zaken” te
bundelen en te laten doorstromen naar onderwijs en praktijk.
Bij de vestiging van PPO-Bollen, Bomen & Fruit in Lisse zitten onderzoekers met
uitgebreide expertise m.b.t. ziekten en plagen, gewasbescherming, sortiment,
gebruikswaarde en onkruidbestrijding in de groenvoorziening. Logisch zou zijn om deze
locatie te gebruiken om een Kenniscentrum Groen vorm te geven. Van hieruit kunnen
MBO-leerlingen, ondersteund door docenten en onderzoekers, praktijkopdrachten
uitvoeren voor/met gemeenten, tuincentra, hoveniers, de Keukenhof, etc.
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Groep 8.

INTERNATIONAAL

Moet in ieder geval worden meegenomen door adviesgroep internationalisering Groene Kennis.
Dromen:
- In gehele groene onderwijs kolom leren in een internationale context.
- Elke leerling en docent internationale activiteiten
• Facilitering (in en buiten Europa)
• Onderdeel van curriculum
• Reisleiders
• Netwerken
- Context (leeromgeving) veranderen
• Netwerken
• Van marge naar mainstream
• Docenten: betrokken, visie
• Instelling: visie, € en tijd
• Koppeling met ondernemerschap bedrijfsleven
- Internationale karakteristiek van Groen onderwijs explicieter gebruiken als PR
- Gezamenlijke actie/kennisuitwisseling
• Kennis delen
• Netwerken
• Subsidiebronnen in kaart
- Ruimte voor ontwikkelingssamenwerking
Namen:
Jeane Mertens (Aequor)
Hester Boot (Wellant)
M. Laman (Onderwijsinspectie)
J. Coobs (Groene Welle)
Wim Stegehuis (LNV-DK)
Ben Schulte (Van Hall Larenstein)
Ton Stok (Wellant)
Evert-Jan Ulrich (Anton Jurgens Instituut)
Ineke Ammerlaan (WUR)
Paul Palstra (LNV-DK)
Freek Kooi (LNV-DRZ)
Alma Mulder (LNV-DK)

jmertens@aequor.nl
h.boot@wellant.nl
m.laman@owinsp.nl
coobs@groenewelle.nl
j.w.h.stegehuis@minlnv.nl
ben.schulte@wur.nl
a.stok@wellant.nl
uep@hasdb.nl
ineke.ammerlaan@wur.nl
p.j.h.palstra@minlnv.nl
f.j.kooi@minlnv.nl
a.mulder@minlnv.nl

Onderwerp A. Netwerken Internationaal in kaart brengen en zichtbaar maken voor iedereen
Ambitie:
- bestaande netwerken inventariseren
- netwerken toegankelijk maken
- database met experts, met omschrijving van hun expertschap
- interactieve, actuele, digitale plek met info over netwerken
Voor 2007: Werkgroep vormen die bovenstaande uitwerkt.
Namen voor werkgroep: Hank Bartelink, Ton Stok, Ineke Ammerlaan
Randvoorwaarde:
- Vitale digitale omgeving – webmaster
- Projectleider
- Aanspreek-‘figuur’ per instelling
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Onderwerp B. Backpackers; Internationale aspecten in het curriculum verplicht onderdeel
maken
Namen: Hester Boot, Ben Schulte, Ton Stok, Evert-Jan Ulrich
Ambitie:
• Elke student in zijn rugzak een aantal “verplichte” internationale ervaringen/ activiteiten
• Elk curriculum/docent heeft een reisgids met internationale mogelijkheden
Voor 2007:
• Inventarisatie …..
• Vullen van reisgidsen met goede voorbeelden (best practices) uit VMBO, MBO, HBO, WU,.
Via bijv. www.interantionaalplein.nl of Europea. Inclusief mogelijkheden voor subsidie daarbij.
Na 2007:
• Stimuleren van halen-brengen van ideeën voor digitale reisgids
• Backpack per student in digitale portfolio
• Kwaliteit van activiteit duiden Î keus voor U/student passend bij het individu
Randvoorwaarde:
Digitale omgeving; Forum-moderator, Weblogs
Tijd.

Onderwerp C. Samenwerking Bedrijfsleven
Namen: J.L.Coobs, Ton Stok
Ambitie:
Bedrijfstakken werken samen met onderwijs instellingen in de hele kolom bij het leren in een
internationale context.
Voortbouwen op:
Ad-hoc ervaringen scholen en docenten
Voor 2007:
Identificatie van bedrijfstakken die willen samenwerken bij het leren in een internationale context:
• inventarisatie voorbeelden
• vaststellen best practices
• benoemen pilots (inclusief overleg met bedrijfsleven)
Na 2007
Operationalisering = uitvoering pilots en bemensing.
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Groep 9

LANDSCHAP

Concrete projecten:
-

-

-

Natuur & Gezondheid
o Hans van Haeren (VHL)
o Kees Hendriks (WUR, BO)
o Auke de Bruin (WUR, BO
Werkplaats Hoog Keppel
o Willem Foorthuizen (VHL)
o Hans van Haeren (VHL)
o Henry Buitenhuis (IPC Groen)
Vrije tijdslandschap (Europees)
o Jan van Nieuwenhuize (WUR)
o Jaap Lenkeek (WUR)
o Rudy Etteger
o Mark Hendriks
o Barbara van de Swaluw (Inholland)

Generieke ideeën voor samenwerking:
- Studenten en onderzoekers doen samen onderzoek Î opstap mogelijk voor doorstroom HBO naar
WU.
- Samenwerking tussen studenten vanuit verschillende vakinhoudelijk opleidingen (AMC)
- Front office voor Landschap; in lijn met LNV-loket Kaderrichtlijnen
- MKB-loket Inholland (Barbara van der Swaluw) werkt als front office voor multidisciplinaire vragen Î
voor projecten uit te voeren door studenten.
- BO-helpdesk (vanuit onderzoek) verbreden voor ander vragers dan LNV beleidsmedewerkers (ook
voor financiering door bijv. provincies e.d.)
Meer concrete voorstellen:
1. Makelaar/bureau voor bemiddeling tussen WUR en overige onderwijsinstellingen (HBO, MBO,
VMBO) voor afstudeervakken en stages
2.Vanuit het onderzoek jaarlijks organiseren van een dag voor het onderwijs; in eerste instantie voor
docenten, later ook met studenten. Op thema niveau (niet op BO-cluster niveau)
3. Concept VWO-Campus voor VMBO, MBO en HBO.
Voorstellen in samenhang uit te voeren.
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Groep 10-11.

NATUUR EN JONGEREN

Brainstorm:
• Natuur breed zien (= beleidsopgave)
• Concrete opdracht aan studenten
• Goed draagvlak onder docenten / leelringen
• Samenwerken tussen verschillende onderwijs niveaus
• Markt tussen vraag en aanbod ontwikkelen
• Zinvol + betekenisvol
• Hoe verbinden met individu
• WUR matrix competentiegericht leren: maatwerk/ flexibiliteit; hoe vormgeven
• Docenten en leerlingen gestuurd
• Werken met externe groepen
• Eerst beantwoorden: Wat wil je met natuur ? Zuinig op natuur, beter werken in natuur, meer
plezier in natuur (beleving), Jongeren bekend maken met IVN etc. ?
• Ook denken aan opleiding voor volwassenen
• Studenten beoordelen cursussen
• Zorg voor goed kennisketen, ook van buiten naar binnen
• Hoe onderwijs “gebruiken” voor gedragsverandering (die pijn doet) ?
• Wethouders mobiliseren/bedrijven verplaatsen
• Meedenken van buiten naar binnen
• Derde partij betrekken
• IVN denkt mee met agenderen
• Binnen onderzoek vragen van onderwijs opnemen
• Flexibele structuren
Concretisering:
-

Jongeren gebruiken als input voor onderzoek
Jongeren geven zelf belangstelling aan
Samenwerken met AOC
Verbinden, leren met onderwijskundige veranderingen
Samenwerking met Bio/GGD
Kennisdoorstroom moet twee-richtingsverkeer zijn
Kijk eerst wat er al is ! (kennis, samenwerkingsvormen)

Kortom:

IETS LEUKS MET NATUUR !!

Project:

Prijsvraag

Overheid stelt prijsvraag in voor jongeren uit het groene onderwijs. Prijsvraag houdt in: Verzin een
onderzoeksvraag op het gebied van natuur die door ECHTE wetenschappers samen met jongeren
wordt onderzocht.
Natuur, natuurlijk anders !
Steekwoorden:
• kenniscreatie
• intrinsieke motivatie van leerlingen
• beleving
• randen van groen (onderwijs)
• diversiteit van ‘het leuk’
• betrokkenheid van jongeren bij onderzoek
• kennisketens, van buiten naar binnen.
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Namen:
Dimph Rubbens (APS)
d.rubbens@aps.nl
Verbinding onderwijskundige principes naar inhoud
Martijn Root (LNV-DK)
Afstemming met andere acties, brainstorm met jongeren, welke boodschap ontwikkelen,
dragend verleidend natuur-onderwijs concept ontwikkelen
Thea Jetten (IVN Nederland)
t.g.m.jetten@ivn.nl
Expertise op het gebied van natuurbeleving
Jantsje van Loon-Steensma (WUR)
jantsje.vanloon@wur.nl
Portalfunctie
Sjerp de Vries (WUR Alterra)
Inbreng kennis van intrinsieke motivatie
Menno Stienstra (AOC Friesland)
m.stienstra@aocfriesland.nl
Rol in het benaderen van scholen en het inbrengen van structuur in het proces
Pieter van de Sanden (WUR PRI)
pieter.vandesanden@wur.nl
Rol als opdrachtnemer voor jongeren
Frank de Jong (Stoas Hogeschool)
fdj@stoashogeschool.nl
Kenniscreatie
Hans van Haeren (van Hall Larenstein)
hans.haerenvan@wur.nl
Henry Buitenhuis (IPC Groen)
h.buitenhuis@ipcgroen.nl

Randvoorwaarden:
Houd rekening met culturele diversiteit.
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Groep 12

Ondernemerschap (niet juridisch)

Van 80% naar 50% ondernemer = ondernemer i.p.v. manager
School = ondernemend (competentie)
Lerenden zijn ondernemende burgers
Ieder pro-actief
Ondernemende school in nieuwe onderwijs competenties
Meer financiële ruimte om schoolmanagement te steunen om met lef te ondernemen
80% bedrijven denkt iets te kunnen halen bij 60 (?)
Docenten HBO veel gevraagd als deskundige bij ondernemers
Bedrijfsleven benut de scholen i.s.m. netwerken en ondernemer
We kunnen er iets aan doen !

Ondernemer = doelgroep
Leerling = doelgroep van ondernemer
Management veranderingsgezind
Kennis/ervaringen delen (inspiratiebron)
Ervaringsleren docenten/ uit oude routines
Ondernemingsgericht leren studenten
-

Leerschool dwars over instellingen
Idem met leerlingen
Idem met praktijkopleiden

Leren van elkaar
Faciliteren op rol /op doel
Gevoel van urgentie maken.
Maatjes leren kennen/buddy
Gezamenlijk ambitie
KFF: Ontbreken management
Ontwikkeltraject/POP
Ruimte/energie
Hoe organiseer je dat
Faciliteer de docent door informeren

Project:
Doel:

Matchpoint

Ondernemende school in nieuw onderwijs
Ondernemend onderwijs in nieuwe school
POP van de instelling

Faciliteren: verbreden/verdiepen
Prioriteit bij docenten
POP docent faciliteren
Studiepunten ??
Ambitie: Competente ondernemende organisatie, idem docenten (studiepunten), ondernemende
lerenden
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Ondernemen: Doelgericht kiezen, visie ambities etc.
Doorbouwen op /preluderen op School als Kenniscentrum
2007: Faciliteer Matchpoint (de droom)
Schakelen, makelen, verbinden
Na 2007 ondernemend leren.
Namen:
Dimph Rubbens (APS)
Bert Rietman (Facet-O)
Wim de Jong (WUR PPO Lisse)
Dineke van Zwieten (LNV-DK)
Ad Heijmans (Projectsolutions)
Jan Heeres (Aequor)
Jan Kamp (Q Point)
Pieter Vereecken
Bert Huijbers (Inholland)
J. Mertens (Aequor)

d.rubbens@aps.nl
facet-o@planet.nl
wim.dejong@wur.nl
d.m.van.zwieten@minlnv.nl
ad.heijmans@projectsolutions.nl
jheeres@aeuor.nl
j.kamp@q-point-bv.nl
pavereecken@hasdb.nl
bert.huijbers@inholland.nl
j.mertens@aequor.nl
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Groep 13.

ONDERNEMEND ONDERWIJS

Opleiden tot

Ondernemende leerlingen

Docent als coach
Onderzoeker als docent
Student als ondernemer i.o.
Ondernemer als docent/coach

Autentieke leeromgevingen
Pilots:
• Kenniscentrum in Groene Hart (Wellant)
• Multifunctionele Groene School (Rijnsburg/Flora)
• Flexibel virtueel adviesbureau (Citaverde)
• Leren met toekomst (WUR)
• Starterscentrum/leeronderneming (van Hall)
-

-

In alle pilots expertises school/kennisinstellingen/ondernemers bijeengebracht.
Financiering van pilots lukt wel. Maar hoe opschalen en structureel inbedden?
Bijvoorbeeld financiële vergoeding voor ondernemers en onderzoekers.
Er moet geïnvesteerd worden in competentieontwikkeling van docenten,
onderzoekers en ondernemers.

Toekomstbeeld Ondernemer over 10 jaar:
Agrarisch ondernemer is MKB
- Leren van buitenaf/blik naar buiten
- Leren kennis binnen te halen
- Leren samenwerken/netwerken
- Omgevingsbewustzijn
- Strategisch denken

Toekomstbeeld School als Kenniscentrum over 10 jaar:
Duaal: werken + leren, leven lang leren
Leerling Gebonden Budget: Euro’s naar leerling i.p.v. naar de school.
School als schakelplaats/intermediair
Pilot:

Citaverde
Southern Meat, Milk and Meadows

Concrete actie:
- Onderzoek naar toekomstige financieringsstructuur
- Onderzoek naar benodigde competenties van docenten, onderzoekers en
ondernemers en opleidingsprogramma’s.

Namen:
José Vogelezang (WUR PSG)
Bert Smit (WU LEI)
Thijs Heijmans (Citaverde)
Jan Hania (van Hall)
Arie Kok (Wellant)
Afke Zandvliet (Melkveeacademie)
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Groep 15.

TUINBOUW

Thema:
Uit onderzoek, bedrijf in
Onderwijs gerund als bedrijf
Proefopstelling gerund door business & studenten
Doen
Win-win situatie Î ondernemer moet er ook wat aan hebben
Student niet als goedkope kracht
Maar om ruimte/tijd te creëren naar de klant toe
Ruimte voor kwaliteit naar de klant toe
Living Labs: proeftuinen/free zones
Overwinnen:
Onbekendheid
Institutionalisering
Te weinig tijd om echt uit te werken
Contacten ontbreken
Continuïteit ontbreekt
Kansen:
Onderzoekers/bedrijven colleges laten geven
Studenten opdrachten laten doen bij bedrijven
Competentiegericht onderwijs
Onderzoek-Ondernemers betrekken bij stages
Afstemming binnen het onderwijs (VMBO-HBO-Univ.)
Studenten onderzoek laten doen voor ondernemers
Belemmeringen:
Mindset docenten/onderzoekers
Betrokkenheid

Project 1.
Titel: Vraaggestuurd Onderzoek oppakken met een doorlopende leerlijn in een door studenten
gerund bedrijf
•
•

Incorporatie in een bestaand bedrijf
Opzetten ‘proeftuin’ (Living Lab)

Motto: ‘Pluk het laaghangende fruit’ (Dan kun je snel oogsten)
Namen:
Martin Duijkers (CAH)
Ben Bentvelzen (Inholland)
Nico Vriend (Clusius)

Project 2.

dum@cah.nl
ben.bentvelzen@inholland.nl
n.vriend@clusius.nl

P-KOKU

KO – KennisOntsluiting: Docenten, studenten en onderzoekers werken gezamenlijk aan projecten
(voor externe opdrachtgevers)
+
KU – KennisUitwisseling: Het organiseren van uitwisseling van kennis tussen betrokken partijen
•
•

Realiseren van een proefomgeving waar dit plaatsvindt
Speelruimte creëren
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Namen:
Fokke de Jong (Agroportal)
Martin Duijkers (CAH)
Hans Ligtenberg (Inholland)
Nico de Groot (LEI)

fokke.dejong@agroportal.nl
dum@cah.nl
hans.ligtenberg@inholland.nl
nico.degroot@wur.nl

(n.b. een powerpoint met beschrijving van dit projectidee is beschikbaar bij Nico de Groot en/of Hans
Ligtenberg)
P-KOKU praktisch
• pilot opzetten Î model/draaiboek maken voor andere instellingen
• wat hebben we nodig (resultaten)
o Inventariseren vraag & aanbod
o Internet ‘marktplaats’: uitwisseling van ideeën
o Experimenteerruimte
o Commitment binnen de instelling
o Aanjagers
o Leerlingen/studenten: onderwijs leuk maken
• 6 FTE studentstage Î door HBO
• Gastcolleges door onderzoekers: 10 Î door LEI
• Projecten (van opdrachtgevers) Î door HBO & LEI
• Aansluiten bij bestaande website (bijv. Agrolink)
• Creëren van commitment, vinden van financiële middelen, vinden van personeel, tijd
vrijmaken voor het opzetten
Wie doet wat:
Ligtenberg (Hogeschool Inholland):
• studenten
• docenten
• MKB loket
De Groot (LEI)
• onderzoekers Î gastdocenten
• huisvesting
• projecten
De Jong (Agroportal)
• ICT
Duijkers (CAH Dronten)
• studenten
• docenten
Breimer (LNV)
• contacten bij LNV
• structuur

Project 3.
Titel: Image building Tuinbouw sector (instrumenten en doen)
•
•
•
•
•
•
•

docenten het veld in
allochtonen trekken
gevoel van urgentie kweken bij ondernemers
studenten moeten praktisch de sector in
sexy maken: ‘boer zoekt vrouw’
HBO studenten nemen VMBO studenten mee
Lobby: TV

Î Randvoorwaarde voor alle projecten die georganiseerd worden
Namen: groepje 15.
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Concept Projectidee
Project Kennisontwikkeling – Kennisuitwisseling

P-KOKU
Nico de Groot, Ruud van Uffelen en Hans Ligtenberg
November 2006

Beoogde samenwerking Onderwijs - Onderzoek
Groen Onderwijs
Docenten/
Studenten
Kennis ontwikkeling
Kennisuitwisseling
Projecten
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Thema’s
-Energie
-Internationale
productie/ handel
-Marketing
-Ondernemerschap
--………

Voordelig samen werken Groen Onderwijs 
Voordelen Groen Onderwijs:
WUR
z
z
z
z



Nieuwste theorieën en concepten beschikbaar
Praktijkcases
Inzicht in beleidsontwikkeling
Docenten krijgen inzicht in projecten

Voordelen WUR
z
z
z
z
z

Efficiënter projectenbeheer
Mogelijkheden om de klant te verrassen
Zicht op potentials
Kennis overdragen op de jeugd
Contacten met potentiële ondernemers

Beoogde samenwerking nader gedetailleerd
Projecten
WUR

Combi projecten
WUR- Groen
Onderwijs

Projecten
Groen Onderwijs

Stuurgroep

Onderzoeksomgeving

•BUM onderzoeksinstelling

WUR - Groen Onderwijs

•Vertegenwoordiger
Groen onderwijs

Locatie: Onderzoeksinstelling

Bepalen welke projecten
binnen deze
onderzoeksomgeving
toegelaten worden?

Onderzoekers
WUR-

Studenten

Docenten

Groen Onderwijs

Groen Onderwijs
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Discussie






Wat vinden we van het idee?
Voor welke partijen interessant? / Wie doet mee?
Hoe verder? / Hoe invullen?
Wie bepaalt welke projecten geschikt zijn?
Wie bepaalt welke studenten toegelaten worden? /
Selectie aan de poort?



Is er een budget?
z Zo ja; wie is budgetverantwoordelijk?
z Zo nee; wat is de concrete inbreng van beide partijen?



Wie zou P-KOKU-verantwoordelijk moeten zijn??

Suggesties (1/2)
• Intern als pilot positioneren
• Naar buiten toe als toekomstgerichte samenwerking neerzetten
• Voorlopig voor ‘n jaar, uiteraard evalueren en bijsturen
• Stuurgroepje formeren
• Duidelijke trekkers (personen) aanwijzen
• Spelregels in een kort samenwerkingsdocument vastleggen
(A4tje)
(budget, wie doet wat, wanneer, locatie, betrokken partijen, personen)

• Uiteraard commitment van het naast hogere echelon
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Suggesties (2/2)
• Onderzoekers begeleiden met name inhoudelijk
• Docenten begeleiden inhoudelijk en procesmatig
• Starten met het eerste de beste project wat past

Mogelijke Case:
INHOLLAND & LEI als partners in buisiness
Projecten
WUR-LEI

Combi projecten
LEI-PPOINHOLLAND

Projecten
INHOLLAND
(MKB-loket)

Stuurgroep

Onderzoeksomgeving

•Nico
•Hans

WUR-INHOLLAND
Locatie: LEI Den Haag

Onderzoekers
WUR-LEI

Studenten
INHOLLAND

31

Bepalen welke
projecten binnen deze
onderzoeksomgeving
toegelaten worden?

Docenten
INHOLLAND

Afsluiting
Gewoon DOEN!!!
© Wageningen UR

32

Groep 16

TUINBOUW

(geschreven door Jan van Vliet, DK Ede)
1. Ondernemer (# neemt af) - Medewerker (# neemt toe)
Niet Î eenrichtingsverkeer
Maar Î interactie (ook onder medewerkers
Bewustwording bij ondernemers
Andere competenties/houding
Structuur/afspraken delegeren
• attitude
• kennis als onderdeel van het totale proces
• weten waarom
Î in de context leren

2. De docent van de toekomst is de opleidingsmanager/coach van het bedrijf !

Onderwijs

Bedrijfsleven

OPLEIDING

+

toelevering

Onderzoek
R&D

3. Partner van de ondernemer bij het onderzoek van de toekomst is de kenniscoach van het
bedrijf.

4. Circuleren van kennis is één !
De opdracht ligt in het toegankelijk maken en aanbieden
Kennis heeft vele niveaus
= Competentie van docenten

5. Toekomst van het onderwijs

School

Interactie
School in
Bedrijf/praktijk

Bedrijf

6. Project Mickey Mouse
- Zelflerend OW, OZ, BL
- BL Î voorlichten ???? OW/OZ
OW

OZ

BL
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7.

•
•

Oneindige kennis
Grote snelheid

“vertalen”
kost geld

GOOGLE
Selecteert !

onderwijs

betrouwbaarheid
objectief

Project 1.
Onderzoek, onderwijs en beleid gaan kennis rond gesloten kas vertalen naar:
• HBO niveau
• MBO niveau
Met synergie
Namen:
Jan Bontsema (WUR PRI)
Jan van Vliet (LNV-DK)
Nico de Groot (WUR LEI)
Herke Fokkema (Van Hall Larenstein, Leeuwarden)

jan.bontsema@wur.nl
j.a.m.van.vliet@minlnv.nl
nico.degroot@wur.nl

Project 2.
Een team van docenten + HBO studenten maakt voor drie grote bedrijven een opleidingsplan en
bespreken dit met ondernemer en management
School Î acties
Project 3.
School als kenniscentrum
Concretiseren, waar gaat ’t over, wat is de ambitie daarbij, hoe uitwerken ?
Namen:
Kees Buskermolen (Projectsolutions)
Dimph Rubbens (APS)

kees.buskermolen@projectsolutions.nl
d.rubbens@aps.nl

Project 4.
Richt een demobedrijf op waarin nieuwe concepten rond opleiding en kennis beproefd worden.
Directie: Ondernemer, Docent, Onderzoeker
Demo sluit aan op praktijkschaal
Al doende leren !
Namen:
Jan Bontsema (WUR PRI)
Jan van Vliet (LNV-DK)
Herke Fokkema (Van Hall Larenstein, Leeuwarden)
Kees Buskermolen (Projectsolutions)
Jan van Driel (Ontwikkelcentrum)
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jan.bontsema@wur.nl
j.a.m.van.vliet@minlnv.nl
kees.buskermolen@projectsolutions.nl
j.driel@ontwikkelcentrum.nl

Groep 17.
-

-

VEEHOUDERIJ

Student centraal
Koppelen ‘beperkte aantallen studenten Varkenshouderij
Hoe ondernemer te betrekken
Innovatie ondernemer koppelen aan student
Hoe docent kennisniveau te laten behouden:
o ‘kleine’ interesses zoals IV
o iets doen met versnippering ?
o docent hoeft geen expert te zijn
o docent als coach
o verbinding met ondernemer + kennis
Voorbeeld Pluimvee summerschool
Aansluiten bij vouchers voor MKB
Zorg omvang/kosten/organisatie
o Voorbeeld gewasbescherming; met weinig geld cursussen
o Financiering activiteiten van onderwijzer naar omgeving

Aandachtspunten:
- Structuur !
o Tijd voordat projet rond is
o Sluit niet aan met actie
o Moe van procedures als Rigo !
Î Zorg voor structureel geld om goede dingen te doen
-

Zelf aan de slag met groepen (3-5 mensen van de werkvloer) om samenwerking op te zetten
AOC, HAS Den Bosch, Ondernemers, WUR
Aansluiten bij Melkveeacademie
Bestuurders AOC zouden niet meewerken ?! Î taak GKC ?!
Noodzaak 2 sporenbeleid
1. bottom-up
2. commitment bestuurders

Afspraken groep 17 Veehouderij
1. Problematiek terugloop leerkrachten veehouderij sectoren
Î Alliantie/netwerk voor bovenregionale samenwerking met deelnemers:
AOC Oost
Groene Welle
ROC Landstede
Melkveeacademie
Hassen
Contactpersoon (ook namens anderen): Harry ten Have (Adriaan van Egmond)
-

Vormen waabij MBO+HBO studenten zich thuis voelen
Komen tot onderwijseenheden van verschillende veehouderij richtingen
Via nieuwe netwerken: BL, Pluimvee, Melkveehouderij
Effect: toestroom leerlingen: beeldvorming/imago/kwaliteit/nieuw netwerk

2. Groene Lab
Jan Bakker (Tipco), Arie de Graaf (AOC Oost)
- Link kennis – Groene Lab (organisatie) – leerling/praktijk
- Welk onderwerp speelt ? vanuit praktijk/vanuit leerling
- Groepje van 3-5 mensen uit laten werken
- Leerlingen in de praktijk werken het uit
Inventarisatie van onderwerpen: via melkveeacademie
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3. Innovatie in de veehouderij
a. Varkens: versterkende kennisnetwerken
Samenwerking Vion (trekker innovatieagenda veehouderij), onderwijs, onderzoek
Uitwerking: mart Smolders, Jan Denissen, Geert van der Peet
b. Melkvee: versterkend kennisnetwerk
Innovatieagenda Stuurgroep LTO (Schoonman)
* Uitwerking via ‘innoveren in de veehouderij’
Î Yep Zeinstra, Erik Hassink, Geert van der Peet
* Ondernemerschap
nieuw ‘kort’ HBO; ondernemers die 3-5 jr werken Î Yep Zeinstra
4. Voucherregeling voor MKB (o.a. in relatie met innovatieagenda)
Î vraagarticulatie ondernemers (regionaal), Has bovenbouw (3e/4e jaars)
Faciliteren vanuit onderwijs/onderzoek
Contactpersoon: Geert van der Peet.

36

Groep 18

VERBREDE LANDBOUW

Er is een ‘complex schema’ ontwikkelt (zie foto). Waarbij het concept van de “Krachtige Leeromgeving
in Bedrijf/Gebied” centraal wordt gezet. In de eerste schil rondom dit concept zijn de verschillende
actoren (studenten, ondernemers, docenten en onderzoekers) geplaatst. Vanuit de activiteiten van die
actoren worden in de volgende schil de instituties (ook nog niet bestaande) weergegeven.
Het figuur beoogt daarmee een kader neer te zetten voor samenwerking tussen kennisinstellingen met
bijzondere aandacht voor een structuur die continuïteit waarborgt. In het schema worden 2 concreet
voorgestelde activiteiten gepositioneerd.

Project 1.

Presentatiedag

Ervaringen en kansen organisern
Presenteren van een aantal samenwerkingsverbanden:
• Melkveeacademie
• Leren met toekomst
• De Werkplaats
• Brug toekomst
• Innovatienetwerk Agrocluster
• Kenniscentrum Plattelandsontwikkeling
• Plattelandsacademie
• PIMC (Goes)
Daarnaast worden als kansrijke thema’s gegegeven:
• Biomassa voor groene energie
• Streekontwikkeling integraal; natuur/cultuur/economie
Project 2. Pilot voor Samen Kennis Opbouwen
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Dit project is ook neergezet middels een uitgebreid schema (kan niet in deze versie worden
opgenomen, volgt nog).
Het gaat om een pilot voor samenwerking op bijv. vis/zeekraal.
Namen:
Maartje Lof (CAH)
P. van der Werff (AOC Friesland)
Wim van der Zwan (Groen College Goes)
Jifke Sol (Samenwerking Op Landelijk gebied)
Ard Hensen (Groen College Goes)
Cees Kwakernaak (WUR Alterra)
Timo Koomen (Inholland)

w.vanderzwan@groencollegegoes.nl
ardhensen@hotmail.com
cees.kwakernaak@wur.nl
timo.koomen@inholland.nl
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Groep 19.

VOEDING EN GEZONDHEID

Ambitie:
Ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de relatie tussen Voeding & Gezondheid en de rol van het
Groene Beroeps Onderwijs daarin. Daarnaast behoort het implementeren van deze visie ook tot de
ambitie.
Beoogde betrokkenen:
• HAS Den Bosch (trekker)
• Van Hall Larenstein
• CAH Dronten
• Stoas Den Bosch
• WUR Humane Voeding
Aanwezigen:
• LNV (initiatief)
• Aeres
• Inholland Delft
• WUR AFSG
LNV organiseert i.s.m. Has Den Bosch een kick-off bijeenkomst, waarschijnlijk in jan/feb 2007.

Projectideeën 2007:
• Inventariseren projecten, actoren & netwerken
• Bestaande kennis in kaart brengen
• Marktverkenning ???
• Horizontaal verband in speelveld Voeding en Gezondheid realiseren

Na 2007:
Samenwerking en uitwerking.

39

Groep 20.

VOEDSELVEILIGHEID

Brainstorm:
- Kenniscirculatie: multinationals, maar ook MKB
- Voorbeeld Kenniskring Voedselveiligheid:
o Te veel procedures, te weinig inhoud
o Te weinig vraagsturing
- Er is veel kennis: Wie heeft wat, weten we het van elkaar ?
- Er zijn al heel veel netwerken, gebruiken wij ze wel ?
- Rol intermediairen:
o Syntens
o Kennistransfer afdelingen
o Alumni
- Geen echte probleem eigenaar !
- Onvoldoende focus

Thema:
Ambachtelijke en cultureel/religieus gedreven productie van voedingsmiddelen/grondstoffen (streek en
regionale producten); gehele keten.

Onderwerp:
• vergroten van bewustzijn (awarenes)
• vergroten bekwaamheid
• ontwikkelen generieke oplossingen
• troubleshooting
• t.a.v. bestaande en emerging voedselveiligheidskwesties

Ambitie:
•
•
•
•

Concrete samenwerkingsprojecten’
Brugfunctie van/naar MKB
Duurzaam, structureel en actief
Kenniscentra onderwijs (loket, advies, training, onderzoek, etc…)

Reeds lopend:
- Vervolg/resultaten landelijke kenniskring VOVR
- Kenniscentra per opleiding (vb. REIN, HAS Kennistransfer, VHL T&C, PTC+)

Plan 2007 e.v.:
1. (uitbreiden) contacten met bedrijfsleven /organisaties (netwerk)
2. Ontwikkelen en toepassen van (voedselveiligheids) awareness instrumenten met inschakeling
van studenten/leerlingen
3. In kaart brengen van nieuwe/potentiële/emerging voedselveiligheids kwesties (bedrijveen,
studenten, onderzoekscentra)
4. Verder inrichten van de regionale kenniscentra met voornoemde functies
5. Vertalen kennis-kunde naar ambachtelijke sector en naar docenten en studenten.

Randvoorwaarden:
• actieve (!) betrokkenheid bedrijfsleven
• ruimte bij docenten
• langlopend programma, goede projectleider
• beschikbaarheid opstart middelen
Ambitie en betrokkenheid van het team is ruimschoots aanwezig !!
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Wie:

•
•
•

Groene lectoren
PTC+
Rikilt/RIVM

Namen:
Arnold Dijkstra (VHL)
Woody Maijers (Inholland)
Albert Zwijgers (HAS Den Bosch)
Albert Swinkels (CAH)
Frans Cramer (PTC+)
Robert van Gorcom (Rikilt)
Hendrik Kupper (WUR ECS)

arnold.dijkstra@wur.nl
judith.bontenbal@inholland.nl
a.zwijgers@hasdb.nl
swa@cah.nl
fcramer@ptcplus.com
robert.vangorcom@wur.nl
hendrik.kupper@wur.nl
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Groep 21.

INFORMATIE IN VERSKETENS

Jip en Janneke over informatie in versketens
Onderwerp:
Focusseren bij het ontsluiten van kennis. Doelgroep: versketen, Thema: Keten informatie
management.
Namen:
Harry Schmeitz (Frugicom = samenwerking Teelt (DPA), Retail (CBL)
Tom den Hertog (Frugiventa)
Lobke Coppens (WUR)
Jan Top (WUR)
Kees Schoenmakers (AGF Groothandelsfonds)
Jan van Driel (Ontwikkelcentrum)
Woody Maijers (Inholland)
Ben Bentvelzen (Inholland, Competentiecentrum E-Business i.o.)
Ambitie:
In voor ondernemers begrijpelijke taal kennis ontsluiten m.b.t. keteninformatie (ICT) nu beschikbaar in
onderzoek en onderwijs.
Voorgaande activiteiten:
GKC-project Kenniscirculatie Frugicom
SIA RAAK – E-business Kenniscentrum
Oogsten in ketens (LNV/AKK)
Projectideeën 2007:
- Inventarisatie kennisbronnen (elicitatie) landbouw en ICT
- Veralgemeniseren & structurering (metadata)
- Invullen ‘Jip en Janneke’ kennis
Ideeën voor na 2007
- Beheer & onderhoud bestaande organisatie
Randvoorwaarden:
- Bereidheid tot het delen van kennis
- Aansluiten bij Groen Kennisnet.
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