samenwerking

Kleine sectoren vernieuwen
dankzij Groenweb
Kennis veiligstellen, bundelen en toegankelijk maken. Voor een kleine sector kan dat nog een
hele klus zijn. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek
is er voor een aantal kleine sectoren als de boomkwekerij nu een eigen website:
www.groenweb.nl
Voor een leerling of ondernemer in een kleine sector is het niet

van Wageningen UR. Alle kennis die bij de bibliotheek van

altijd gemakkelijk om specifieke kennis over de eigen sector op

Wageningen UR binnenkomt wordt onmiddellijk toegankelijk op

te zoeken. Kennis is wijd verspreid en op het internet moeilijk te

Groenweb. Betrokken organisaties kunnen ook zelf belangrijke

vinden. Daarnaast kampt het agrarisch onderwijs met een terug-

informatie en nieuwsitems direct op het web plaatsen. Looman:

lopend leerlingenaantal en specialistische opleidingen zijn over-

‘We zijn voor publicatie niet meer alleen overgeleverd aan de

gegaan in algemene plantopleidingen. Docenten met veel kennis

vakbladen. De kans dat een nieuwsbericht daadwerkelijk bij de

van zaken worden schaars en moeten steeds bredere vakken

doelgroep komt is nu groter.’

verzorgen. Een trend die niet te keren is.
Maar kleine sectoren zijn springlevend en de ondernemers hebben

>> Communiceren via de site

dringend behoefte aan goede kennis. Een kennisbundeling kan

Voorzichtig is begonnen met communiceren via de site. Dit gebeurt

uitkomst bieden, bedacht het Wellantcollege. Zo ontstond een site

nu nog vooral onderling: tussen onderzoekers, tussen ondernemers,

waar alle kennis samenkomt en die kan dienen als platform voor

tussen leerlingen of docenten. Looman hoopt dat ook tussen de

onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven: Groenweb.

groepen gebruikers een gesprek op gang komt zodra ze de mogelijkheden van het vormen van afgeschermde “kennisgroepen” voor

>> Kennis delen

communicatie verder ontdekken.

De boomkwekerij kreeg als eerste een plek op de site, maar in de

Hoe vernieuwend is de site? Het lijkt in deze tijden van internetuit-

loop van dit jaar kwamen ook boomverzorging en de bloembollen-

wisseling vanzelfsprekend om informatie via internet te zoeken en

teelt erbij. Aanhaken gaat heel eenvoudig en blijft doorgaan.

uit te wisselen. Volgens Looman is het bijzondere dat alle informatie

Binnenkort wordt dak- en gevelbegroeiing (Ecoengineering)

per sector gebundeld is. Elke leerling en ondernemer zoekt nu

toegevoegd.

eenmaal eerst vanuit zijn eigen sector. Voor Jan van Aartrijk,

Kenmerkend voor de structuur achter de site is dat onderwijs,

directeur van de KAVB, de brancheorganisatie van de bloembollen-

onderzoek en bedrijfsleven gelijkwaardige partners zijn. ‘Anders

sector, ligt de kracht van de site juist in de toegankelijkheid van alle

kun je geen kennis delen’, stelt Barry Looman, oorspronkelijk bij

informatie. ‘Zo’n site is een voorwaarde om als sector vernieuwend

het project betrokken vanuit het Wellantcollege maar inmiddels

bezig te kunnen zijn.’ LN

werkzaam bij Wageningen UR. Zij ziet de site daarom als een
vorm van co-innovatie. Vernieuwende activiteiten zijn via de website
voor iedereen beschikbaar, zoals de webquests. Dit zijn digitale
lesopdrachten waarbij informatie en vragen gebundeld zijn rondom
een thema. Leerlingen benutten hierbij alle mogelijkheden van
internet, van foto’s en filmpjes tot games om hun kennis bij te
spijkeren.
Elke sector op Groenweb heeft een eigen redactieteam met
mensen uit onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en de bibliotheek

Meer informatie: Barry Looman, t 0252 462181, e barry.looman@wur.nl
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