Een schat aan groene kennis
Parels en gouden tips uit de samenwerking tussen onderzoek en onderwijs
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Wageningse Kennis(sen):
doe er iets mee in het groene onderwijs

Kennis voor innovatie
Met 6.500 medewerkers en 10.000 studenten is Wageningen UR (University & Research centre) één van
de grootste kennisinstellingen in het groene domein. Het onderzoek van Wageningen UR herbergt een
schat aan kennis, van zeer fundamenteel tot zeer toegepast, geclusterd in vijf inhoudelijke thema’s:
Economie & maatschappij, Plant, Dier, Natuur & landschap en Voeding & agrotechnologie. Deze kennis
kan, in combinatie met de vaardigheden en inzichten van andere kennisinstellingen en het bedrijfsleven,
hoogwaardige innovaties opleveren.

Benutting in groen onderwijs
In 2005 hebben de groene kennisinstellingen hun krachten gebundeld in de Groene Kenniscoöperatie
(GKC). Wageningen UR is één van de partners. Doelstelling van de GKC is om samen met bedrijfsleven
en maatschappij te werken aan kenniscirculatie en benutting van groene kennis.
Het ministerie van EL&I heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om kennis uit het onderzoek beter
te benutten in het groene onderwijs, onder andere vanuit het beleidsondersteunende onderzoek en
met WURKS-subsidie. Dit heeft geleid tot tientallen samenwerkingsprojecten tussen Wageningen UR en
groene hbo- en (v)mbo-instellingen.

4

Parels en gouden tips
In deze brochure wordt een achttal voorbeelden belicht. In elk voorbeeld komen een onderzoeker en
een docent aan het woord over hun eigen ervaringen en leerpunten uit de samenwerking: parels en
gouden tips. De verhalen zijn ondersteunend aan de KennisMAAKdag op 25 mei 2011, waarbij in beeld
wordt gebracht wat de meerwaarde kan zijn van de samenwerking en hoe je zoiets kunt aanpakken. De
brochure geeft tevens een overzicht van de groene kennisinstellingen, geleerde lessen, en beschikbare
financieringsmogelijkheden. Hiermee willen we bereiken dat onderzoekers en docenten elkaar makkelijker
kunnen vinden en manieren ontdekken om hun kennis en vaardigheden te combineren en te versterken.
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Landschap van groene
kennisinstellingen

HBO
Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) Dronten, Almere
Hogere Agrarische School (HAS)

Den Bosch

Hogeschool Van Hall Larenstein

Leeuwarden, Velp, Wageningen

(VHL, Wageningen UR)
InHolland

Delft

Stoas Hogeschool

Den Bosch, Dronten

Voor meer informatie over groene kennisinstellingen:
www.wur.nl
www.groenonderwijs.nl
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MBO – Agrarisch Opleidings Centrum (AOC)

Edudelta Onderwijsgroep

Goes

AOC De groene Welle

Zwolle

Groenhorst College

Ede

AOC Friesland

Leeuwarden

Helicon Opleidingen

Boxtel

AOC Oost

Lochem

Landstede

Raalte

AOC Terra

Groningen

Lentiz Onderwijsgroep

Vlaardingen

Citaverde College

Roermond

Prinsentuin College

Breda

Clusius College

Alkmaar

Wellantcollege

Houten

Wageningen UR (University & Research centre)
Agrotechnology
& Food Sciences
Group

Animal
Sciences
Group

Environmental
Sciences
Group

Plant
Sciences
Group

Social
Sciences
Group

Hogeschool
Van Hall Larenstein
(VHL)

Wageningen University
Agrotechnologie
& Voedingswetenschappen
Wageningen

Dierwetenschappen

Omgevingswetenschappen

Plantenwetenschappen

Maatschappijwetenschappen

Wageningen

Wageningen

Wageningen

Wageningen

Wageningen
International
Wageningen

Gespecialiseerde onderzoeksinstituten
Food
&
Biobased
Research
Wageningen

Livestock
Research
Wageningen
Central
Veterinary
Institute
Wageningen

Alterra
Wageningen

Plant Research
International (PRI)
Wageningen
Wageningen UR
Glastuinbouw
Bleiswijk, Wageningen
Praktijkonderzoek
Plant & Omgeving
- Akkerbouw, Groene
ruimte en vollegronds
groente (PPO-AGV)
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PPO- Bollen, Bomen
en Fruit (PPO-BBF)
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Wageningen

Leeuwarden

IMARES
IJmuiden
Yerseke
Den Helder
Texel

Velp
Wageningen
Wageningen
Business
School
Wageningen

RIKILT
Wageningen
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Renger Witkamp – Leerstoelgroep Voeding en Farmacologie – over syllabus met de nieuwste kennis

Alles over gezonde plantenstoffen
Veel geleerd
‘Er was behoefte aan een goed, Nederlandstalig, overzicht over gezondheid en stoffen in planten. Samen
met docenten van de CAH zijn we hiermee aan de slag gegaan. Ik heb er veel van geleerd. Ook hoe het
onderwijs in elkaar steekt. Ik was te optimistisch ten aanzien van de hoeveelheid werk. Een volgende keer
zou ik het ambitieniveau wat lager leggen. Maar het resultaat mag er zijn; een op maat gemaakt dictaat
dat gebaseerd is op de nieuwste inzichten.’

‘Gezondheidsclaims zijn veelbesproken.
De nieuwste inzichten zijn nu gebundeld.’
Gezondheidsclaims
‘Het deel over de regelgeving rond gezondheidsclaims is bijvoorbeeld erg actueel. Veel producten
beweren dat ze gezonde mensen nog gezonder maken. Dat is erg moeilijk aan te tonen en in veel
gevallen maakt de EFSA, de Europese voedingswaakhond, er gehakt van. Gezondheidsclaims zijn
veelbesproken, ook hier aan de universiteit.’
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Willieanne van der Heijden
opleidingscoördinator bij CAH Dronten
‘Het heeft ons een syllabus in het Nederlands opgeleverd met een duidelijke rode draad.
Precies wat we zochten. Waarschijnlijk gaat de Hogeschool van Utrecht de syllabus
ook gebruiken. Zij willen daar aandacht besteden aan de vraag hoe je de gezondheids
effecten van plantenstoffen meet. Dan moet je ook iets weten van de herkomst van
die stoffen.’

Voeding & agrotechnologie

Samenwerking
‘Ik kan niet zeggen dat we inhoudelijk veel nieuwe inzichten hebben opgedaan door
deze samenwerking, maar ik heb het wel met veel plezier gedaan en het is fijn
te zien dat onze kennis wordt benut. De mensen in Dronten waren heel gedreven
en over het resultaat ben ik erg te spreken. Misschien kunnen we de reader ook

Leg het ambitieniveau
niet te hoog. De samenwerking
vergt gauw meer tijd dan
verwacht.

gebruiken voor een andere doelgroep in het onderwijs, of misschien voor een
breder publiek.’

Projectgegevens
Projecttitel: Ontwikkeling van onderwijs
materiaal t.b.v. de minor
Natural Health & Functional Foods
Projectperiode: 2009 - 2010
Betrokken instellingen: WU-Voeding
en farmacologie, CAH Dronten,
AOC Groene Welle, Fytagoras BV,
GKC Voeding & Gezondheid
Informatie: www.wurks.wur.nl
projectnummer WURKS-2009-11
Projectleider: Renger Witkamp
renger.witkamp@wur.nl
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Marko Ruis – Wageningen UR Livestock Research – over ontwikkeling van interactieve website

Betrouwbare informatie over
dierenwelzijn
Docenten helpen
‘Dierenwelzijn is voor de maatschappij een belangrijk onderwerp, maar in het agrarische onderwijs is
de aandacht voor dierenwelzijn zeer wisselend. De aandacht voor het onderwerp is afhankelijk van
de individuele interesse van de docenten. Het idee, om alle kennis over dierenwelzijn op een plek te
ontsluiten, is oorspronkelijk ontstaan binnen het GKC-programma en het Lectoraat Welzijn van Dieren.
Eerst werd het initiatief vanuit het hbo getrokken, later is ook het mbo erbij betrokken geraakt.
‘Het Dierenwelzijnsweb maakt het makkelijk voor docenten om op een goede manier aandacht te
besteden aan het onderwerp.’

Tegenwicht verouderde en gekleurde informatie
‘Op internet is veel te vinden over dierenwelzijn, maar veel van die informatie is verouderd, gekleurd of
onjuist. Veelgehoorde misverstanden zoals ‘als de dieren goed groeien is er niets mis met het welzijn’,
willen we graag wegnemen. Vaak is kennis over voeding van gezelschapsdieren ontoereikend. Door
verkeerde voeding kunnen gebrekziektes of overgewicht ontstaan. Aan dat soort gebrek aan kennis
willen we wat doen.’
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Marcel van Oijen
docent bij Hogeschool Van Hall Larenstein
‘Ik gebruik de columns op de site om mijn studenten aan het denken te zetten.
Ze moeten de standpunten uit de columns tegen het licht houden door er literatuur
bij te zoeken. Dat vinden ze meestal erg leuk. Het is een manier om studenten
bewust te maken van de verschillende standpunten die er zijn. De site biedt
bovendien de mogelijkheid om goede literatuurreferenties te zoeken bij een verhaal.’

Dier

‘Met de juiste kennis tot hun beschikking kunnen studenten hun
eigen standpunt bepalen over maatschappelijk gevoelige kwesties.’
Nieuwe versie

Feedback: luister
goed naar de reacties van
gebruikers en speel hierop in.

‘We zijn tevreden. Het bezoekersaantal van www.dierenwelzijnsweb.nl neemt nog
steeds toe. Vorig jaar had de site 14.000 bezoekers. We merken dat ook buiten
het onderwijs veel belangstelling is. Op dit moment werken we aan een nieuwe
versie van de website; interactiever, aantrekkelijker en makkelijker in gebruik.’

Projectgegevens
Projecttitel: Dierenwelzijnsweb
Projectperiode: 2008 - 2012
Betrokken instellingen: Wageningen UR
Livestock Research, VHL, HAS Den Bosch,
CAH Dronten, Helicon Velp, Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden
Informatie: www.wurks.wur.nl
projectnummer WURKS-2010-15
Projectleider: Marko Ruis
marko.ruis@wur.nl
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Frans van Alebeek – PPO-AGV – over ontwikkeling hbo-opleiding stedelijk groen

Samenwerken aan nieuw curriculum
Nieuwe manieren
‘De nieuwe opleiding Natuur, economie en leefomgeving, gestart in 2010 bij de nieuwe vestiging van CAH
in Almere, gaat in op nieuwe manieren om groen in de stad te benutten en waarderen, ook in economisch
opzicht. Stedelijk groen wordt nu vooral nog als kostenpost benaderd, terwijl groen van essentieel belang
is voor duurzaamheid, klimaat, gezondheid en de sociale samenhang in de stad. Wageningen UR heeft
veel kennis en ervaring met het ondersteunen van deze transitie onder andere in Almere.’

‘Onderzoekers en werkgevers denken mee over de kennis
en vaardigheden van toekomstige werknemers.’
Lesprogramma’s
‘Module-ontwikkelteams vanuit de CAH werkten wekelijks aan het uitwerken van de opleiding, modules en
werkboeken. Als onderzoekers van PPO denken wij daarin mee en leveren regelmatig kennis en materiaal
aan, bijvoorbeeld de informatie en methoden die nodig zijn voor het maken van een omgevingsanalyse. Ook
stellen we historisch en recent kaartmateriaal en bodemkaarten van Alterra beschikbaar om de ontwikke
lingen in een gebied te laten zien. Soms geef ik zelf ook gastlessen. Het vraagt overigens een zekere aan
12

Frank Braakhuis
docent bij CAH Almere
‘Bij het opzetten van een nieuwe opleiding overschrijd je als docent de grenzen van je
eigen vakgebied. Het is heel handig om daarbij inhoudelijke ondersteuning te krijgen
vanuit Wageningen UR. Bovendien versterkt de samenwerking ons kleine ontwikkelteam.’

Natuur & landschap

looptijd om je het onderwijsdenken en -jargon eigen te maken, maar de samenwerking
verloopt heel prettig. Het feit dat je elkaar regelmatig tegenkomt draagt hieraan bij.’

Contact met praktijk

Fysieke ontmoetingen
bevorderen de samenwerking.

‘De betrokkenheid van verschillende partijen, waaronder de gemeente Almere,
maakt dit project heel waardevol. Werkgevers denken mee over de invulling van
stages en de vaardigheden die zij van hun toekomstige werknemers vragen. Ik leer
er zelf ook veel van; alle partijen hebben toch weer een ander perspectief. Het

Projectgegevens

contact met zoveel uiteenlopende partijen uit de regio maakt het heel interessant.

Projecttitel: Stad, Groen en Diversiteit -

Je wordt voortdurend uitgedaagd om je kennis te vertalen.’

Groene Praktijkplaats Almere
Projectperiode: 2009 - 2011
Betrokken instellingen: PPO-AGV, CAH
Almere, CAH Dronten, Stichting Stad en
Natuur Almere, Stichting Landschapsbeheer
Flevoland, Duurzaamheidslaboratorium
gemeente Almere, Klare Taal
Informatie: www.wurks.wur.nl
projectnummer WURKS-2009-14
www.cahalmere.nl/natuur/natuur.php
Projectleider: Frans van Alebeek
frans.vanalebeek@wur.nl
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Joop Schaminée – Alterra – over aanpassing van digitaal informatiesysteem

Studenten leren stoeien met
plantensoorten
Toegankelijk informatie
‘Op verzoek van hbo-docenten hebben we een wetenschappelijk informatiesysteem over plantensoorten
en -gemeenschappen en landschapstypen, SynBioSys, toegankelijk gemaakt en aangepast voor
hbo-studenten. Je kunt in het encyclopedische deel van het systeem heel veel over plantengroei en
landschappen lezen en leren. Daarnaast kan je via panoramafoto’s virtueel in een gebied rondkijken en
gegevens met elkaar verbinden. Door middel van GIS kun je ruimtelijke analyses maken. Binnen een jaar
gaan 1.500 studenten in het hbo en mbo dit in hun reguliere programma gebruiken. Er is in de praktijk
vraag naar studenten die dit systeem beheersen.’

‘Het overleg met de docenten was heel inspirerend.’
Overleg
‘Alle aanpassingen zijn gemaakt in nauw overleg met docenten. Dat was heel inspirerend. De programmatuur
is aangepast en teksten zijn herschreven. Het was af en toe wel lastig om voldoende tijd te vinden. Eerst
14

Hedwig van Loon
docent bij Van Hall Larenstein Velp
‘Het ontbrak aan materiaal waarmee studenten makkelijk iets op konden zoeken over
plantensoorten of -gemeenschappen in relatie tot inrichting en beheer. Het leuke van het
ontwikkelde systeem is dat studenten eigen vegetatiegegevens kunnen invoeren voor
analyses en bijvoorbeeld de gevolgen kunnen bekijken van maaien of begrazen. Het vele
beeldmateriaal en de schema’s kunnen ze prima gebruiken bij het presenteren van de
resultaten.’

Natuur & landschap

moet je je inleven in hoe er gecommuniceerd wordt in het onderwijs. Ik had het
intensiever willen hebben over waar we uiteindelijk naar toe wilden – niet alleen de
aanpassing van het systeem, maar ook het maken van een goede onderwijsmodule,
wat door tijdgebrek is blijven liggen. Dit wordt nu opgepakt in een KIGO-project.’

Verschillende niveaus

Neem voldoende tijd
om bekend te raken met de
cultuur en communicatiewijze
in het onderwijs.

‘In een vervolgproject ontwikkelen we met docenten van mbo en hbo lesmateriaal
voor SynBioSys. De kennis in het systeem wordt op verschillende niveaus aan
geboden. Mbo-studenten moet je niet lastig vallen met Latijnse namen of lange
tekstuele uitleg, die help je meer met een instructiefilmpje.’

Projectgegevens
Projecttitel: SynBioSys onderwijs
Projectperiode: 2009 - 2010
Betrokken instellingen: Alterra, VHL,
InHolland, HAS Den Bosch, Helicon,
Prinsentuincollege
Informatie: www.wurks.wur.nl
projectnummer WURKS-2009-06
www.synbiosys.alterra.nl
Projectleider: Joop Schaminée
joop.schaminee@wur.nl
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Gera van Os – PPO-BBF – over lesmateriaal, docentenscholing en gastlessen

Onderwijs gewasbescherming weer
up-to-date
Voorsprong
‘Samen met AOC-docenten maakten onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving en Plant
Research International nieuw en actueel lesmateriaal over gewasbescherming. Docenten hebben weinig
tijd om hun vakkennis bij te houden, terwijl hun cursisten vaak specialistische vragen hebben. Die
cursisten zijn bijvoorbeeld ondernemers die bijeenkomsten volgen voor de verlenging van hun spuit
licentie, of werknemers die een incompanytraining volgen. De docenten hadden een inhaalslag nodig en
natuurlijk ook een voorsprong om de cursisten iets nieuws te kunnen vertellen.’

Inhoud
‘De onderzoekers dragen de nieuwste inhoudelijke kennis aan, de docenten hun didactische vaardigheden.
Samen bieden ze een brede variatie aan cursusonderdelen. Een lespakket bevat onder meer een reader, een
quiz, powerpointpresentaties, opdrachten en vaak ook practica. De onderwerpen zijn bijvoorbeeld natuurlijke
vijanden van insecten, onkruidbestrijding, bodemgezondheid en feromonen (geurstoffen om insecten te
lokken). De lespakketten staan op Groen Kennisnet en worden ook op dvd verspreid bij de AOC’s.’

16

Piet Vlaming
cursuscoördinator bij Clusius College
‘Wageningse kennis landt nu ook bij de telers en de dagschoolleerlingen in de teelt
opleidingen. Vaak vinden ze het heel leuk om met nieuwe kennis in aanraking te komen.
De samenwerking met de onderzoekers heeft de drempels verlaagd. Zo houdt
PPO Lisse op verzoek van het Clusius College een workshop voor mbo-leerlingen
over diagnostiek bij bloembollenziekten.’

Plant

‘Het contact met de onderzoekers heeft de drempel
verlaagd voor andere gezamenlijke activiteiten,
zoals docentenstages en workshops.’
Dankbaar

Werk vraaggestuurd,
dan is de kans het grootst
dat het resultaat ook wordt
gebruikt.

‘Net zo belangrijk als het lesmateriaal zelf, is de bijscholing van docenten tijdens
speciale scholingsdagen en ondersteuning van de docenten door een onderzoeker
tijdens de lessen. De eerste keer geven docent en onderzoeker gezamenlijk les.
Als onderzoeker vind ik het heel bevredigend om te zien hoe de kennis zijn weg

Projectgegevens

naar het onderwijs vindt. De docenten vormen een dankbare doelgroep, omdat de

Projecttitel: Kennisdoorstroming naar

behoefte aan nieuwe kennis groot is. Structureel overleg met de cursuscoördinatoren

groen onderwijs

en de korte lijnen zorgen voor een goede samenwerking. Daar komen ook weer

Projectperiode: 2007 - 2010

andere gezamenlijke activiteiten uit voort.’

Betrokken instellingen: PPO, PRI,
GKC-Plantgezondheid, GKC-Plant,
AOC’s, Stuurgroep Gewasbescherming
van de AOC-Raad, Bureau Erkenningen
Informatie: Brochure Kwistig met kennis
(http://edepot.wur.nl/11664)
www.plantgezondheid.nl
Projectleider: Gera van Os
gera.vanos@wur.nl
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Ep Heuvelink – Leerstoelgroep Tuinbouwproductieketens – over digitaal lesmateriaal

Van vakbladartikel naar lesmateriaal
Nieuwste inzichten
‘Samen met journalist Tijs Kierkels heb ik de afgelopen jaren artikelen geschreven over plantenfysiologische
processen voor het vakblad Onder Glas. Verschillende docenten gebruikten die artikelen al in het onderwijs
en hadden behoefte aan meer interactief lesmateriaal. In overleg met docenten zijn de precieze onderwerpen
gekozen en gekoppeld aan actuele ontwikkelingen. Bij een onderwerp als fotosynthese leggen we bijvoor
beeld een link naar de nieuwste technieken en inzichten, zoals het gebruik van LED-verlichting in kassen.’

‘Onderzoeksartikelen zijn de basis voor het
nieuwe lesmateriaal in een interactieve leeromgeving.’
Neuzen dezelfde kant op
‘De vorm van het lesmateriaal was even zoeken. Samen met een klankbordgroep met mbo- en hbodocenten en een deskundige van het Ontwikkelcentrum is gekozen voor digitaal materiaal dat via de
Educatieve Contentcatalogus (ECC) toegankelijk wordt gemaakt voor het gehele groen onderwijs. Het
Ontwikkelcentrum nam onder meer het ontwikkelen van animaties voor haar rekening. In het begin is het
lastig om doelstellingen en verwachtingen helder te krijgen; daar zijn wel wat bijeenkomsten overheen
18

Frank van der Linden
docent bij HAS Den Bosch
‘Ons lesmateriaal moest nodig vernieuwd worden. Wij bleken niet de enige instelIing te
zijn die daar behoefte aan had. Wij hebben het gezamenlijk opgepakt. De samenwerking
met mbo’s en het Ontwikkelcentrum was nieuw en het was eerlijk gezegd het best even
wennen. Maar Ep en Tijs zijn enthousiaste mensen met liefde voor hun vak, daardoor
bleef de samenwerking zeer plezierig. Er is nu een interactieve leeromgeving ontwikkeld,
met veel plaatjes en filmpjes. Daardoor zal de stof beter beklijven bij studenten’.

Plant

gegaan. Uiteindelijk stonden alle neuzen toch dezelfde kant op en verliep de
samenwerking soepel.’ Studenten kunnen nu zelf op zoek naar informatie, en
docenten kunnen op basis van het materiaal zelf hun eigen lessen samenstellen.’

Verschil in perceptie
‘Samenwerking met het groen onderwijs is best complex. Je hebt niet alleen te
maken met verschillende onderwijsniveaus, maar docenten van verschillende

Het samenwerken
met verschillende onderwijs
niveaus is gecompliceerd.
Selecteer enthousiaste
deelnemers met doorzettings
vermogen.

organisaties hebben ook andere verwachtingen en werkwijzen. Je moet echt open
staan voor elkaar en de tijd nemen om elkaars perceptie te begrijpen. Ieder kreeg
de ruimte om de eigen behoeften kenbaar te maken. Het mbo had bijvoorbeeld

Projectgegevens

behoefte aan voorbeelden uit de praktijk, terwijl hbo meer geïnteresseerd was in

Projecttitel: Onderwijsmateriaal

een theoretisch kader.

Plantenfysiologie Glastuinbouw
Projectperiode: 2008 - 2010
Betrokken instellingen: WU-Tuinbouw
productieketens, InHolland, HAS Den
Bosch, CAH, Lentiz, Edudelta, STOAS,
Ontwikkelcentrum, Free Flow
Informatie: www.wurks.wur.nl
projectnummer WURKS-2009-05
Projectleider: Ep Heuvelink
ep.heuvelink@wur.nl
19
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Harry Kortstee – LEI – over docentenscholing op ondernemerschap

Docenten ontwikkelen
ondernemersvaardigheden
Ontwikkeling docenten
‘Grote bedrijven in de agrarische sector willen graag studenten met ondernemersvaardigheden. Voordat
docenten met leerlingen aan ondernemerschap gaan werken, ontdekken en versterken ze eerst hun eigen
competenties op dit punt. Daarna kunnen ze bij hun leerlingen beter ondernemendheid en ondernemer
schap uitlokken, stimuleren en binnen het onderwijs verder laten ontplooien. Met dit doel is begin 2011
het scholingstraject ‘Docenten ontwikkelen doelgericht Ondernemerschap’ (Dodo) gestart.’

‘Docenten ontwikkelen en inspireren elkaar,
gestimuleerd door de onderzoekers.’
Elkaar stimuleren
‘Op voordracht van de schooldirecties zijn we nu aan de slag met een groep van zeventien docenten.
Een intakegesprek voorafgaand aan de cursus kan zinvol zijn, want ze moeten er echt helemaal voor gaan.
Voor de deelnemers was het in het begin even wennen dat hun eigen inbreng een belangrijk onderdeel
20

Annamarie Koppelaar
docent bij Edudelta Onderwijsgroep (vmbo/mbo)
‘Toen ik de vraag kreeg of ik aan dit project mee wilde doen was ik gelijk enthousiast.
Wij werken op school al wel met competentie gericht leren aan ondernemerschap, maar
we blijven toch nog teveel in boeken en lokalen hangen. We laten daarbuiten nog zoveel
mogelijkheden liggen. Wat ik leer in dit project wil ik ook weer uitdragen aan collega’s.’

Economie & maatschappij

vormt van deze cursus. De eerste twee bijeenkomsten verliepen moeizaam. Daarna
ging het beter. Nu vinden ze het leuk en komen ze met eigen ideeën. De vraag
stukken werken ze samen uit en zo ontwikkelen en stimuleren ze ook elkaar.’

Netwerk

Betrek die mensen bij de
samenwerking die persoonlijk
belang hebben bij het eind
resultaat.

‘Als onderdeel van de scholing krijgen docenten de opdracht een netwerk op te
bouwen met ondernemers. Via interviews leren ze meer over wat er speelt bij
bedrijven. In colleges van onderzoekers horen ze de nieuwste kennis op het gebied
van ondernemerschap. Beide kunnen ze vertalen naar hun eigen lessen. Als proeve
van bekwaamheid organiseren de deelnemende docenten zelf een masterclass voor
ondernemers uit de omgeving van hun school.’

Projectgegevens
Projecttitel: Docenten Ontwikkelen
Doelgericht Ondernemerschap
Projectperiode: 2011 - 2012
Betrokken instellingen: LEI, CAH Dronten,
GKC-Ondernemerschap, WU-ECS
Informatie: www.wurks.wur.nl
projectnummer WURKS-2010-21
Projectleider: Harry Kortstee
harry.kortstee@wur.nl
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Miranda Meuwissen – Leerstoelgroep Bedrijfseconomie – over lesmateriaal risicomanagement

Een agrarische Claes
Veel belangstelling van studenten
‘Ondernemerschap en daarmee risicomanagement is een hot topic op de hogescholen. Boeren en
tuinders hebben onder andere te maken met groeiende concurrentie, grotere prijsschommelingen,
veranderend overheidsbeleid en met partijen in de keten die strengere eisen stellen. Daarom is er
veel belangstelling voor het onderwerp, maar de aandacht is erg versnipperd en er is weinig
onderwijsmateriaal beschikbaar. We hebben in dit project lesmateriaal ontwikkeld.’

‘Onderzoekers komen met invalshoeken
waar ik nooit aan had gedacht.’
Standaardboek voldoet niet
‘Het standaardboek over risicomanagement, ‘Claes’, is niet toegesneden op de wensen van het groene
onderwijs. De docenten hebben behoefte aan een boek dat aandacht heeft voor de specifieke risico’s
in de agrosector. Wil je bijvoorbeeld wat zinnigs kunnen zeggen over de vraag wat melkveehouders aan
preventie kunnen doen, dan moet je iets begrijpen van dierziekten.’
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Laurens van der Leij
docent bij HAS Den Bosch
‘Het onderwijsmateriaal dat we hadden was weinig concreet. Als docent heb je niet
altijd de tijd om zelf wat te ontwikkelen. Dit project zorgde ervoor dat mensen die veel
meer van het onderwerp afwisten, samen met ons in de materie doken. Ze kwamen
met invalshoeken waar ik nooit aan had gedacht.’

Economie & maatschappij

Kritische feedback
‘Het is erg leuk om je eigen ervaringen op het gebied van risicomanagement te
vertalen in onderwijsmateriaal. Ook is het erg nuttig om te leren van de behoeftes
en ervaringen vanuit het groene onderwijs. Je merkt dat de docenten van de
hogescholen erg dicht op de praktijk zitten. Dat leverde veel goede ideeën voor

Begin de samenwerking
met uit te spreken wat je van
elkaar mag verwachten en
vragen.

cases op en kritische feedback op ons werk. ’

Projectgegevens
Projecttitel: Risicomanagement
in food- en agriketens
Projectperiode: 2010 - 2011
Betrokken instellingen: WU-Bedrijfs
economie, LEI, InHolland,
HAS Den Bosch, CAH Dronten, VHL
Informatie: www.wurks.wur.nl
projectnummer WURKS-2010-05
Projectleider: Miranda Meuwissen
miranda.meuwissen@wur.nl
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De leerstoelgroep Educatie en Competentie Studies (ECS)
van Wageningen University heeft 30 samenwerkingsprojecten
van Wageningen UR met het groene onderwijs geëvalueerd.
De projectleiders van Wageningen UR en de direct betrokkenen
uit het onderwijs zijn gevraagd naar hun ervaringen. De onder
zoekers Ramona Laurentzen (rechts) en Marjan van der Wel
(links) doen op basis hiervan een aantal aanbevelingen voor
toekomstige projecten.

Hoe Wageningse kennis succesvol
te gebruiken in groen onderwijs?
Nieuwe kennis goed bruikbaar in het onderwijs
Onderzoekers en docenten zijn het erover eens dat Wageningen UR een waardevolle bron van kennis is
voor het groene onderwijs. De projectleiders geven als belangrijkste reden voor de samenwerking aan
dat de kennis die zij in huis hebben goed door het onderwijs kan worden gebruikt. Die opvatting blijkt
terecht! De docenten geven namelijk aan dat ze graag de nieuwe inzichten en modellen willen gebruiken
in het onderwijs.

Wageningen UR een betrouwbare kennisleverancier
De betrokken personen zijn overwegend positief in hun inschatting dat de samenwerking met Wageningen UR
kan leiden tot producten die geschikt zijn voor het onderwijs. Bij de meeste projecten wordt in goed overleg
de kennis vertaald naar de specifieke behoefte van het onderwijs. Echter, onderzoekers en docenten vinden
dat ze wel wat meer ondersteuning kunnen gebruiken bij die vertaalslag, bijvoorbeeld bij het digitaliseren
van lesmateriaal en de ontwikkeling van E-learning en andere manieren van lesgeven die goed aansluiten bij
competentiegericht onderwijs.
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Een interessante partner voor meer dan alleen kennis
Hoewel Wageningen UR door het groene onderwijs vooral als kennisleverancier
wordt gezien, hebben de samenwerkingsprojecten ook nog andere meerwaarde,
zoals de mogelijkheid om nieuwe netwerken te creëren met onder andere de
beroepspraktijk en andere onderwijsinstellingen en/of opleidingsniveaus.

‘De kracht van samenwerkingsprojecten zit
in de diversiteit aan mogelijkheden.’

Onderzoek samen welke
vorm van samenwerking
en welk product het beste
aansluit bij de behoefte.
Een overzicht van mogelijke
samenwerkingsvormen
en producten kun je vinden
in de Kenniswaaier
(http://edepot.wur.nl/15921).

Samenwerking leidt tot duurzame contacten
Bij de helft van de samenwerkingsprojecten wordt de samenwerking voortgezet
in een ander project. Het onderlinge vertrouwen, bekendheid met elkaar en
de bevlogenheid wordt van beide kanten zeer gewaardeerd. De projectleiders
geven aan dat ze een volgende keer meer tijd zouden inruimen om wederzijdse
afstemming te realiseren. Ook hebben ze geleerd om meer realistische ambities
te stellen in relatie tot wat mogelijk was binnen het project.

Werk alleen mee aan
projecten waarvan je zelf
de meerwaarde inziet; als
oplossing voor problemen
die je zelf ervaart (docent),
of voor je eigen onderzoek
(onderzoeker).
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Financieringsmogelijkheden

Er zijn verschillende van financieringsmogelijkheden voor samenwerking tussen groene
kennisinstellingen. Het aan elkaar koppelen van deze geldstromen biedt vaak nog meer
mogelijkheden voor samenwerking. De Groene Kennis Coöperatie stelt zich tot doel de
inzet van deze verschillende financieringsvormen zoveel mogelijk onderling af te stemmen.
Voor meer informatie: www.gkc.nl.
Hieronder volgt een overzicht van financieringsmogelijkheden, met een indicatie voor welke
samenwerkingsvormen ze met name geschikt zijn. Meer informatie hierover is te vinden in
de Kenniswaaier (http://edepot.wur.nl/15921).
WURKS staat voor Wageningen UR Knowledge Sharing. WURKS ondersteunt de benutting van Wage
ningse kennis in het groene onderwijs. Projecten worden aangevraagd en/of ondersteund vanuit het
onderwijs. De subsidie is bestemd voor de inzet van medewerkers van Wageningen UR. Subsidies
van WURKS lenen zich bijvoorbeeld voor Onderwijsmateriaalontwikkeling, Instrumentenontwikkeling,
Curriculumontwikkeling, Docentenscholing en Seminars.
Meer informatie: www.wurks.wur.nl
BO staat voor Beleidsondersteunend Onderzoek, dat wordt gefinancierd door het Ministerie van
Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I). Kennisuitwisseling met groen onderwijs is onderdeel van
de BO-onderzoeksprogramma’s, waarbij elk thema een eigen aanpak en invulling kiest. Vanuit de
BO-programma’s wordt de inzet van onderzoekers gefinancierd. BO leent zich bijvoorbeeld voor
Studentenonderzoek, Docentenstages, Docentenscholing, Regionale kennisagenda en Projectpartners.
Meer informatie: www.kennisonline.wur.nl
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KIGO staat voor Regeling Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs. Het is een subsidie van
EL&I voor gezamenlijke innovatieprojecten van de groene onderwijsinstellingen. Geld van KIGO is
breed inzetbaar (mbo, hbo, wo, met 50% eigen financiering), en leent zich bijvoorbeeld voor Curriculum
ontwikkeling, Kenniskring, Studentenonderneming, Regionale kennisagenda en Projectpartners.
Onderzoeksinstellingen kunnen slechts beperkt participeren in KIGO-projecten, omdat deze geen deel
uitmaken van het groene onderwijs.
Meer informatie: www.groenekenniscooperatie.nl
De Regeling Praktijkleren Box 3 van EL&I ondersteunt praktijkleren en versterking van primaire
opleidingen binnen het groene onderwijs. Onderwijsinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor
nieuwe voorzieningen voor praktijkonderwijs (alleen materiële kosten). Samenwerking met het
(regionale) bedrijfsleven is een voorwaarde. Samenwerking met IPC Groene ruimte, PTC+ en de
Wageningse praktijkcentra/proefbedrijven is een pré. Geschikte samenwerkingsvormen zijn
Praktijkleren en Proefbedrijf als leeromgeving.
Meer informatie: www.hetlnvloket.nl
Groene Impuls-middelen zijn innovatiegelden van de AOC’s en groene hbo-instellingen voor het
stimuleren van kennisverspreiding en onderlinge samenwerking. Elke instelling kiest daarbij een eigen
aanpak in afstemming met de Groene Kenniscoöperatie.
Meer informatie: bij de onderwijsinstellingen zelf (zie www.groenonderwijs.nl)
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Colofon
Deze uitgave is gefinancierd door het Ministerie van EL&I in het kader van Beleidsondersteunend Onderzoek en Thema Kennis. Thema Kennis richt zich op het
verbeteren van kennisprocessen tussen onderzoek en onderwijs op het terrein
van voedsel en groen. Deze uitgave en andere producten van Thema Kennis
zijn te vinden op internet: www.kennisonline.wur.nl/BO/BO-09/producten.htm
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Dit beeldmerk symboliseert de spelers in het groene kennissysteem. Zij opereren zelfstandig
maar circuleren, benutten en creëren samen kennis in de overlappende gedeelten.

