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Samenwerking in de
groene kolom is uniek

Samen kennis maken
Win-win voor onderwijs en bedrijfsleven
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Slim kennis delen via Groen Kennisnet

Je minder druk
maken over ict
Aanleiding
Automatiseren én het maken van een werkomgeving: dat was de uitdaging waar
scholen ruim twaalf jaar geleden voor stonden. Onder leiding en met financiering
van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit creëerde een aantal
groene onderwijsinstellingen samen met behulp van het ict-platform Livelink een
besloten werkomgeving voor leren en samenwerken. Het ministerie gaf vervolgens
de opdracht om met ‘publiek’ geld gefinancierde kennis over voedsel en groen
publiek toegankelijk te maken via een internetportaal voor een brede doelgroep:
onderwijs, ondernemers, onderzoek, overheid en burgers. De Groene Kennis
Coöperatie zette deze opdracht in 2005 om in het project Groen Kennisnet.

Doel
Het ontsluiten van kennis over voedsel en groen door bronnen online bij elkaar
te brengen en makkelijk vindbaar te maken. Dit om de circulatie en benutting van
kennis te bevorderen.

Aanpak
Verschillende kennisinstituten leveren hun digitale kennisbronnen aan via Groen
Kennisnet. De kennisbronnen van de online bibliotheek van Wageningen UR
zijn onderdeel van de basiscollectie van dit portaal. Het betreft onder meer
lesmateriaal, onderzoeksrapporten, vakbladartikelen en films. Door deze
bronnen gelabeld aan te bieden en te ontsluiten via een zoekfunctie met filters
is de informatie voor specifieke gebruikers snel te vinden. Deze kennisbronnen
worden aangeboden op www.groenkennisnet.nl maar kunnen ook met behulp van
webservices afgetapt worden voor andere websites. Denk aan het automatisch
ontvangen van nieuwsberichten op de eigen site of het plaatsen van een zoekveld
dat informatie uit Groen Kennisnet ophaalt.
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Aan het woord
Chantal ter Steege, docent

Slim kennis delen via Groen Kennisnet

Je minder druk maken over ict

Aan het woord
Marko Ruis, gebruiker

“Groen Kennisnet
biedt veel middelen
om gebruikers
te bedienen”

Marko Ruis ontvangt via een weekly alert van Groen Kennisnet titels van mogelijk
-voor Dierenwelzijnsweb- interessante publicaties. Ruis is onderzoeker bij
Wageningen UR Livestock Research en docent bij Hogeschool Van Hall Larenstein.
Het project Dierenwelzijnsweb loopt eind 2012 af en hiervoor wordt continuering
gezocht. Als eerste stap wordt nu de bijbehorende site, waarvan Ruis eindredacteur
is, als themapagina ondergebracht op Groen Kennisnet.
Ruis is er blij mee. “We hadden ook als zelfstandige site kunnen doorgaan, maar
dat geeft minder zekerheid voor de lange termijn. Door samenwerking en integratie
met Groen Kennisnet hoeven we ons minder druk te maken over ict en is de
aansluiting bij de groene kennisinfrastructuur beter. Groen Kennisnet biedt veel
middelen om gebruikers te bedienen. Die gaan we inzetten door het aanbieden van
onderwijsdossiers, het samenbrengen van educatieve video´s in een beeldenbank
en het delen van kennisbronnen met andere aanbieders. Ook willen we de burgers,
zoals huisdierhouders, meer bedienen. Bijvoorbeeld door middel van social
media.”
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“Als er iets écht
belangrijks uitkomt,
staat het op
Groen Kennisnet”
“Het is een grote verbetering dat
nu alles zo bij elkaar is gebracht
in Groen Kennisnet.” Chantal
ter Steege, coach mbo Natuur
& Groene ruimte bij AOC Oost,
herinnert zich nog dat ze veel
websites moest bijhouden om op
de hoogte te blijven. “Als er nu iets
écht belangrijks uitkomt dan weet
ik dat dat op Groen Kennisnet komt
te staan.” Ze heeft zich voor Groen
Kennisnet-berichten via Twitter
aangemeld om leerlingen zo goed
mogelijk te kunnen informeren over
hun toekomst. “Zo verandert er
bijvoorbeeld veel op het gebied van
subsidies voor bos- en natuurbeheer.
Over dit soort berichten vertel ik
tijdens het coachen of ik gebruik de
link in opdrachten.” Lesmateriaal
ontgaat haar niet. “Laatst heb ik
nog een leeractiviteit gebruikt van
een ander aoc dat dit materiaal in
zijn backoffice heeft staan. Doordat
deze backoffice gelinkt is aan Groen
Kennisnet, was de leeractiviteit
zichtbaar. Dat past helemaal bij mijn
insteek: laten we met elkaar zoveel
mogelijk delen en niet alles zelf
opnieuw ontwikkelen.”

Groen
Kennisnet

Aan het woord
Hubert Krekels, projectleider

“Je kunt niet meer
zeggen dat je
niet wist dat deze
kennis er was”

Groen Kennisnet is een project van de
Groene Kennis Coöperatie. Het wordt
mogelijk gemaakt door financiering
van het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (nu
Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie).

Aan het woord
Wim Drost, partner

“Waar traffic is,
wil je je spullen
aanbieden”

Tot voor kort werd kennis
over voedsel en groen erg
versnipperd aangeboden,
ook was die vaak onvindbaar.
Die situatie is door Groen
Kennisnet sterk veranderd zegt
projectleider Hubert Krekels
(Bibliotheek Wageningen UR).
“Op Groen Kennisnet komt
alles samen, wordt kennis
zichtbaar gemaakt en duurzaam
vastgelegd. Internetgebruikers
kunnen niet meer zeggen ‘ik
wist niet dat deze kennis er
al was’.” De kennisbronnen
die Groen Kennisnet ontsluit,
zijn niet louter voor groene
onderwijsinstellingen. “We
werken intensief samen met
andere sectoren en ontsluiten
ook via Kennisnet en Wikiwijs
onze bronnen zodat alle
scholen er gebruik van kunnen
maken.”

Het Ontwikkelcentrum en Groen
Kennisnet werken momenteel
aan één platform voor docenten
uit het groene onderwijs. “Want
Groen Kennisnet is hét platform
voor groen onderwijs en daarmee
ook de belangrijkste ingang voor
onze educatieve content”, zegt
Wim Drost, directeur van het
Ontwikkelcentrum in Ede dat
leermiddelen voor het groene
onderwijs ontwikkelt. Het mooie van
Groen Kennisnet is volgens Drost
dat alle groene scholen er op zitten.
“Waar traffic is, wil je je spullen
aanbieden.” Docenten vinden er
naar zijn mening veel informatie
voor het inrichten van onderwijs
of het actueel maken daarvan.
“Denk aan een docent Teelt die op
zoek is naar bepaalde technieken.
Via de zoekfunctie vindt hij snel
actuele, nog niet gedidactiseerde
informatie ter oriëntatie en voor de
verdere invulling van zijn vak kan hij
doorklikken naar leermiddelen. De
effectiviteit van het vinden via Groen
Kennisnet is toch wel heel anders
dan via bijvoorbeeld Google, waar
je op basis van een aantal termen
en tienduizend hits al heel snel
verdwaalt.”

Deelnemende instellingen
Wageningen University & Research
centre, Ontwikkelcentrum, Stichting
Silo en Stichting Kennisnet
Subsidie
MeerJarenAfspraak 2006-2010 en
2011-2015
Projectperiode
2006-2015
Contact
Hubert Krekels, Wageningen UR
T (0317) 48 57 10
E hubert.krekels@wur.nl
Meer informatie
www.groenkennisnet.nl en www.gkc.nl
> Programma’s > Groen Kennisnet
Publicaties
‘De vernieuwing van Groen Kennisnet:
het bos door de bomen’ in Vakblad
Groen Onderwijs, 9 juni 2010
‘Groen Kennisnet brengt kennis bij de
boer’ in Nieuwe Oogst, juni 2010
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