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De Groene Kennis Coöperatie (GKC) bevordert de dynamiek
tussen bedrijfsleven en de groene onderwijskolom met als doel
dat kennis optimaal benut wordt.

De groene onderwijskolom omvat alle groene onderwijsinstellingen: van AOC’s, groene afdelingen van OCW-scholen en de
HAO-instellingen tot en met Wageningen UR.
Groen Kennisnet is een dienst van de GKC.
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Groen Kennisnet biedt ondersteuning aan programma’s en
projecten in de groene onderwijskolom. Groen Kennisnet
organiseert een uitleverplatform voor twee doelgroepen:

1. de scholen
2. de omgeving/het bedrijfsleven
Groen Kennisnet werkt voor de levering van content samen
met onder andere Wageningen UR en het Ontwikkelcentrum.
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Voor beide doelgroepen is een keur aan (digitale) faciliteiten beschikbaar.

• Gratis content uit programma’s en projecten
• Community

(v)mbo

• Gratis content uit programma’s en projecten
• Community
• Educatie content (abonnement op ECC)

Nieuws
Voor studenten (HAO/Wageningen UR) en leerlingen/deelnemers in het vmbo en mbo is er voor elk wat wils. De content
is gratis, behalve de educatieve content. Daarvoor moeten
gebruikers een abonnement op de Educatieve Content
Catalogus (ECC) afsluiten.

Bedrijven en omgeving hebben toegang tot een deel van de
educatieve content voor studenten (HAO/Wageningen) en
tot alle gratis content op Groen Kennisnet.
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Wie zal dat betalen?
Er zijn drie mogelijkheden:
1.	de zender betaalt als zijn boodschap gratis beschikbaar
moet komen
2.	de organisator betaalt als een community voor kennisdeling ingericht moet worden zodat bezoekers kennis
kunnen ruilen

• abonnementen
• sponsoring

3.	wie over onmisbare kennis wil beschikken voor beroepsuitoefening of voor het volgen van een opleiding, koopt
een abonnement.
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1.	Afstemming: Tijdens de afstemming worden afspraken gemaakt tussen een programma/project en Groen Kennisnet
over de technisch faciliteiten en met het Ontwikkelcentrum
over de content.
2.	Creatie: Tijdens de creatiefase wordt een programma- of
projectteam vanuit het Ontwikkelcentrum ondersteund en
geholpen om binnen een ‘vaste structuur’ te ontwikkelen
c.q. kennis vast te leggen. Deze kennis is ruw en (vooralsnog) alleen geschikt voor betrokkenen bij het programma/
project.
3.	Selectie: Het programma-/projectteam overlegt met het
Ontwikkelcentrum over de selectie van content die geschikt

Veredeling

Levering

is of geschikt gemaakt moet worden voor de scholen en/of
omgeving/bedrijfsleven. Daarbij wordt gekeken naar relevantie en geschiktheid van de (ruwe) content.
4.	Veredeling: Bij de veredeling wordt de content didactisch
bewerkt voor de beide doelgroepen: (1) voor leren in het
onderwijs en (2) voor leven lang leren in bedrijfsleven/
omgeving.
5.	Levering: Verspreiding van de educatieve content via het
Onderwijsportaal in Groen Kennisnet; voor bedrijfsleven en
omgeving vindt de verspreiding plaats via de hoofdpagina
van Groen Kennisnet.

7 | Vragen
In dit schema kunt u zien waar/bij wie u terecht kunt met uw vragen.

Technische en inhoudelijke
vragen over Groen Kennisnet

Servicedesk Groen Kennisnet > tel. 0800 – 0451
(op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) of
e-mail servicedesk@groenkennisnet.nl

Algemene vragen over
Groen Kennisnet

Programmaleider Groen Kennisnet
> Klaas Jellema > klaas.jellema@gkc.nl

Vragen over leermiddelen, het
Onderwijsportaal, diensten zoekenvinden-implementatie en servicedesk

Productmanager Onderwijs
> Roël Chin-Kon-Sung
> r.chinkonsung@ontwikkelcentrum.nl

Vragen over het aanbieden van
kennis aan websites en het
ontsluiten van collecties

Bibliotheek WUR
> Rob van Genderen > rob.vangenderen@wur.nl

