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Varkensnet verbindt

Kennis tot
waarde brengen
in netwerken
Actuele kennis bijhouden en ordenen is een ambacht waar Groen Kennisnet
goed in is. Om die kennis goed te ontsluiten en vindbaar te maken, is meer
nodig. Varkensnet laat in een pilot zien hoe dat kan.
“Ik was verrast te zien hoe goed en hoeveel actuele
kennis te vinden is in Groen Kennisnet,” zegt
Alfons van den Belt. Hij had zich tot voor kort
nauwelijks verdiept in wat Groen Kennisnet te
bieden heeft, bekent hij. Varkensnet vroeg hem in
2010 – hij was toen nog docent bij AOC Oost – als
een van de zes netmonitoren mee te werken
aan de verbinding tussen deze netwerkorganisatie en het onderwijs. Kennisontwikkeling en kennisontsluiting
is een van de doelen van Varkensnet. Maar anders dan Groen
Kennisnet, dat ook gericht is

We moeten de kennis beter verbinden met de praktijk en met
gebruikers, vindt Alfons van den Belt. Als netmentor van
Varkensnet legt hij verbinding tussen onderwijs en praktijk
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op ontsluiten van actuele kennis, heeft Varkensnet
een sterke binding met netwerken in de praktijk:
met ondernemers en onderzoek. Onder het motto
‘Wroeten met Varkensnet’ organiseert het netwerk
studiebijeenkomsten, niet alleen voor ondernemers, maar ook voor
docenten en
studenten.
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Netwerken
“Groen Kennisnet is heel goed in het ontsluiten van actuele kennis,” vindt Van den Belt:
“Dat kunnen ze beter dan wij. Het ordenen en
bijhouden van actuele kennis is een ambacht.
Daarom werken we ook samen. Maar alleen het
aanbieden van actuele kennis is niet genoeg”,
vindt hij. “Kennis is meer. Het gaat ook om
wat mensen ermee doen. Je moet kennis
verbinden met ervaring van de mensen, met
hun vaardigheden en attitude. Groen Kennisnet staat erg op zichzelf, is kennisgericht. De
kracht van Varkensnet is dat we de verbinding
weten te leggen met de mensen uit de sector.”
Varkensnet werkt als pilot samen met Groen
Kennisnet. Die pilots – er zijn er drie – moeten
antwoord geven op verschillende vragen: Hoe
kun je de kennis en informatie van Groen
Kennisnet beter verbinden met gebruikers?
Hoe bouw je een community op? Kun je een
businessmodel ontwikkelen voor de financiering van kennisontsluiting?
Naast de pilot met Varkensnet is er een pilot
gericht op Glastuinbouw. Trekker van deze
pilot is Barry Looman (PPO Wageningen UR).
Ze richt zich met haar activiteiten op de Greenport Aalsmeer. En Harry Kortstee (LEI
Wageningen UR) zoekt in Noord Nederland
verbinding met het mbo-onderwijs (AOC
Terra) via de kenniswerkplaats Westerkwartier.
“Elke pilot is anders,” zegt programmamanager
Klaas Jellema: Van den Belt werkt vanuit een

NETWERKORGANISATIE VOOR DE
VARKENSHOUDERIJ
Varkensnet, is een netwerkorganisatie voor de varkenshouderij.
Overheid, ondernemersorganisaties (LTO Noord, ZLTO, LLTB),
onderzoek (Wageningen UR Livestock Research, VIC Sterksel)
en onderwijs (Privon, Groen Kennisnet) werken samen aan
versterking van de varkenshouderij gericht op bijvoorbeeld
bedrijfsontwikkeling, ondernemerschap of duurzame varkenshouderij. Varkensnet wil kennis ontwikkelen, overdragen en
verbindingen leggen tussen alle partijen. Het internetplatform is
daarbij ondersteunend.
Het programma van Varkensnet wordt vastgesteld in samenspraak met de ondernemers. Daarvoor zijn zes netmentoren
actief vanuit versschillende organisaties. Zij ondersteunen het
opzetten of begeleiden van nieuwe netwerken, zoeken
deskundigen bij een vraag of thema of organiseren praktijkbijeenkomsten. Alfons van den Belt, voormalig docent bij AOC
Oost, legt als netmentor verbinding met het onderwijs.
Varkensnet organiseert niet alleen bijeenkomsten voor
varkenshouders, maar ook voor docenten en studenten. In
samenwerking met het Ontwikkelcentrum ontwikkelt
Varkensnet aansluitend lesmateriaal.
Voor het ontsluiten van actuele kennis werkt Varkensnet samen
met Groen Kennisnet. Gebruikers kunnen vanuit Varkensnet
direct zoeken in de catalogus van Groen Kennisnet. En op
verzoek stelt Groen Kennisnet kennisdossiers samen, zoals
onlangs het dossier ‘Vitale varkens.’

Er was veel belangstelling van studenten voor de bijeenkomst van Varkensnet over vitale varkens op 23 april. “We hebben
zelfs studenten moeten afwijzen”
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thema’s, vraaggestuurd
werken en differentiëren in
de klas. Daarnaast geven
docenten vaak ook nog
andere vakken en mag er
geen lesuitval plaatsvinden.
In 2010 organiseerde
Varkensnet voor leerlingen
uit het mbo een eerste
bijeenkomst ‘Wroeten met
studenten’. “Het aantal
aanmeldingen was nog niet
zo groot,” zegt Van den Belt.
“Om roostertechnische
redenen lieten scholen hun
leerlingen niet deelnemen.
Maar inmiddels is het zeer
succesvol.” Zo heeft hij voor
de studiedag van 23 april
Om informatie en kennis tot waarde te brengen, is het essentieel samen te werken met stakeholders voor het eerst studenten moeten afwijzen. Thema van die
in netwerken, maar hoe en met wie? Varkensnet werkt daarvoor samen met Groen Kennisnet
dag is ‘Meer rendement door
vitale varkens’. Ter ondersteuning
is
door
Groen
Kennisnet een kennisdosbestaand netwerk. Looman en Kortstee zoeken
sier ‘Vitale varkens’ gemaakt. Het Ontwikkelcenvanuit Groen Kennisnet aansluiting bij netwerken in de Greenports of regionale activiteiten van trum is aanwezig om te filmen en de nieuwe
kennis didactisch te ontsluiten. Naast de kennisde onderwijsinstellingen.
bijeenkomst voor studenten – twee keer per jaar –
“Waar het om gaat,” legt Jellema uit, “is dat we
organiseert Varkensnet ook voor docenten een
informatie en kennis van Groen Kennisnet tot
kennisbijeenkomst. Thema van die sessie, die op
waarde brengen. Dat doe je door stakeholders te
21 mei in Bladel plaatsvindt, is ‘De varkenshoudebetrekken bij kennisontwikkeling en kennisverrij in 2020’. Het gaat niet alleen om technische
spreiding.” Jellema denkt aan het organiseren
van digitale of fysieke ontmoetingen, excursies of innovaties, zegt Van den Belt. In een inleiding van
Bart Gremmen komt ook ethiek aan bod.
conferenties. Groen Kennisnet kan aanvullende
kennisdossiers ontwikkelen, of – in samenwerking met het Ontwikkelcentrum – lesmateriaal of Samenwerking
videoproducties. Samenwerking in netwerken is
“Door de pilot ben ik me bewust geworden dat
essentieel, denkt Jellema. Zo kun je door
we de praktijk beter moeten verbinden met
netwerken goed te benutten de ontwikkelkosten
beschikbare kennis”, zegt Van den Belt. Groen
voor leer-objecten verlagen.
Kennisnet is een kennisaanbieder, maar er zijn
veel meer organisaties die kennis verspreiden:
Farm Focus, PTC+, CIV Agri & Food, CoE
Kennisbijeenkomsten
AgroDier, Agro Opleidingshuis. Hij noemt er
Voor Varkensnet zit het werken in netwerken in
meer. “Geen enkele organisatie kan daarmee zelf
het bloed. Na de succesvolle sessies ‘Wroeten met
de kost verdienen. Samenwerking en verbinding
Varkensnet’ voor ondernemers, organiseerde Van
zijn essentieel. Maar dat lukt alleen als je als
den Belt ook sessies voor studenten en docenten.
“Belangrijk,” vindt hij, “want het is voor docenten organisatie zelf voldoende pijn hebt om het te
organiseren. Kennis beter vindbaar maken kun je
van te kleine opleidingen bijna onmogelijk goed
niet zelf. Daar heb je anderen voor nodig. Wat ik
Kijk voor links bij dit artikel aan te sluiten op actuele ontwikkelingen.” De
lastig vind, is hoe je het betaalbaar maakt. Daar
op www.groenonderwijs.nl sector verandert heel snel, zo legt hij uit. Je moet
heb ik nog geen antwoord op.” ■
> vakblad editie 5 als docent ook aansluiten bij maatschappelijke

‘Het is voor
docenten van
te kleine
opleidingen
bijna onmogelijk
goed aan te
sluiten op
actuele
ontwikkelingen’
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