Zes types
Een collectie van ruim
430.000 items

Thema’s Dier, Plant,
Voeding en gezondheid en
Natuur en landschap
Meer dan 2,2
miljoen downloads
per jaar per jaar

Groen Kennisnet-gebruikers

Vakkennis is
belangrijk.
Groen Kennisnet ontsluit
tijdschriften,
dossiers,
video’s en
leermiddelen

De kenniswerker
Vakkennis is en blijft
belangrijk. Daarom grijpt
dit type alle middelen aan
om die op peil te houden.
Met boeken, tijdschriften,
via vakgenoten en natuurlijk ook op internet.

Een geavanceerde zoekmachine die
bij gebruik alle collecties van Groen
Kennisnet doorzoekt en filtering
mogelijk maakt

De websnuffelaar

Groene kennis voor
werk, school of bedrijf
vindt hij met de groene
Google op Groen
Kennisnet.

‘Zoekt en gij zult vinden’, is
de lijfspreuk. Of het nu om
het goedkoopste adres voor
winterbanden gaat, een kek
bankje op Marktplaats of
een leuk jurkje bij Zalando.
Via Google vind je alles.

Gemiddeld 9000
zoekacties per maand

De nieuwsvreter

Gratis nieuwsbrieven Groen
Kennisnet, Onderwijsportaal
en diverse thema’s

De AEX drie punten
gedaald. Weer Q-koorts
op een bedrijf geconstateerd. En morgen kans
op een bui. Nieuws is de
rode draad door de dag
heen. Daarvoor is hij
natuurlijk altijd online.

Nieuwe kennis voor u uitgelicht in
berichten

Handige startpagina’s
voor de vakrichtingen in
het mbo en de contextvelden in het vmbo-groen

Gemiddeld
5000 bezoekers
per maand

Een collectie lesmateriaal en bronnen
van ruim 126.000 items

Voor actuele en
betrouwbare kennis
over voedsel en groen
gaat hij vanzelfsprekend naar de themapagina’s en dossiers
op Groen Kennisnet.

De digiwerker

En daarom is hij blij
met onderwijsportaal
Groen Kennisnet.

Een arrangement, een
webquest of zelfs een
game. Daar gaat zijn hart
sneller van kloppen. De
computer en internet vindt
hij een zegen voor het
onderwijs.

De netwerker

Databank met gegevens van
inmiddels 650 organisaties en
350 personen uit groen onderwijs, natuur- en milieueducatie,
bedrijfsleven, onderzoek en
overheid

Nieuws over kennis
over voedsel en groen
leest hij op Groen
Kennisnet.

Niet geschoten is altijd mis.
De netwerker laat geen kans
onbenut om zijn kennissenkring te verbreden. Altijd op
zoek naar contacten om
kennis te delen of carrièrekansen te benutten.
LinkedIn is populair.

Groene kennissen
vindt hij op de Groene
Kennissenbank van
Groen Kennisnet

De praktijkmens

Groen Kennisnet in je broekzak
met een app voor nieuws,
dossiers, video’s en de prima
zoekmachine

Planten, dieren, buitenlucht. Mooier
kun je het toch niet hebben? Klaslokaal en bureau zijn aan dit type niet
besteed. En internet tot voor kort ook
niet. In het bos of de weide staan
geen pc’s en liggen geen kabels. Met
de intrede van de smartphone heeft de praktijkmens nu ook toegang
tot de online wereld.

Welk type bent u?
Productie Vakblad Groen Onderwijs (Silo)

Groen Kennisnet is nu
voor deze doelgroep
ook beschikbaar via
de app.

