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Nieuw samenwerkingsverband in onderwijs

KennisCoalitie
Organics

CAH Dronten, het Louis Bolk Instituut, Wageningen UR, LTO Noord en
Bionext bundelen hun kennis en kunde. KennisCoalitie Organics is de
naam waaronder deze brede samenwerking praktijkgerichte cursussen en
trainingen voor biologische landbouw aanbiedt.
Tekst Leen Janmaat | Foto Wageningen UR

M

et welke drijfveren en ambities dit nieuwe
samenwerkingsverband in het landbouwonderwijs van start is gegaan, vroegen we
Frank Wijnands, lector Organics in Dronten. “De
partners zijn al langer met elkaar in gesprek om uit te
vinden hoe ze een nieuwe impuls kunnen geven aan
onderwijs over biologische landbouw in het Groene
Onderwijs. Dat gesprek leidde al snel tot het inzicht
dat er in de volle breedte van het beroepsveld behoefte
bestaat aan scholing en kennis. En als we de volle
breedte van het beroepsveld willen bedienen, hebben

Inspiratie
op alle
terreinen
van de
biologische
keten”

we elkaars specifieke expertise en ervaring nodig om
maatwerk te leveren. Deze bundeling van expertise
vormt de basis van de kenniscoalitie.”
Kennis op maat aan onderwijs en bedrijfsleven door
de capaciteiten en kennis uit haar netwerk te bundelen, dat is het doel van KennisCoalitie Organics. Ze
richt zich op de professionals in de hele keten, van
agrarische ondernemers en adviseurs tot verwerkers,
handelaren, winkeliers, retailers en horeca. Van leidinggevenden tot het personeel op de werkvloer. De
kenniscoalitie wil een open platform zijn waarin de
samenwerkende partners kennis en kunde ontwikEKOLAND | 1 - 2013

kelen en op maat aanbieden. Door de gerichte kennisoverdracht over organics zijn studenten, organisaties
en medewerkers beter in staat in te spelen op de groeiende marktontwikkeling in deze productieketens.
Wijnands: “Het is de ambitie van deze samenwerking
om de duurzaamheid en groei van de biologische
sector te bevorderen en bij te dragen aan een verdere
verduurzaming van de gehele Nederlandse landbouw.
KennisCoalitie Organics biedt inspiratie op alle terreinen van de biologische keten, vanaf de productie tot
aan de winkelvloer. En van koeien, pluimvee of fruit
tot warenkennis in de winkel en horeca. Wij zijn de
ideale partner voor kennis en opleiding in de biologische sector.”
Voor vernieuwing in het onderwijs is dit een belangrijke stap voorwaarts, vindt Wijnands: “Maar we
zijn niet op zoek naar het inpluggen van specifieke
bio-modules in onderwijs. Meer kijken we hoe we de
actuele duurzaamheidvraagstukken van bedrijven en
ondernemers kunnen verbinden met verschillende
oplossingsrichtingen waaronder ook bio. We zoeken
samen met het bedrijfsleven naar slimme verbindingen van kennis en ervaring. Met daarbij de gedeelde
doelen en uitdagingen. Dat is waar we de komende tijd
aan willen werken.”
De eerste aanvragen zijn binnen bij de kersverse organisatie. Zoals een vraag naar partnerschap in de
opleiding van winkelpersoneel in de natuurvoedingsbranche. Op de Biovak is KennisCoalitie Organics
aanwezig op het Kennisplein bij de stands van bioKennis en LBI. Naast een workshop over Natuurlijk Weiden met de WeidWijzer worden er pitches gehouden
(geleid door studenten van Groenhorst De Warmonderhof Opleiding) over diverse onderwerpen op het
Kennisplein zelf.
Workshops woensdag 23 jan:
• Studenten Pitches: Leren in Praktijknetwerken
15.00 uur - Kennisplein - Door: 4e jaar studenten van Groenhorst Warmonderhof
• Natuurlijk weiden, meer info op de BioVak
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