Groen Kennisnet voor actueel
en aantrekkelijk groen onderwijs
Servicedesk
Heb je na het lezen van deze
brochure nog vragen? Neem dan
contact op met onze Servicedesk via
telefoonnummer 0800-0451, of via
servicedesk@groenkennisnet.nl.

Groen Kennisnet in cijfers
450.000
kennisbronnen

25.000

bezoeken per maand

65.000

bekeken pagina’s per maand
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110.000

zoekopdrachten per jaar

30.000

digitale leerobjecten/lessen

1,6 miljoen

downloads per jaar

120

dossiers

19.700

bekeken startpagina’s vmbo en mbo
onderwijsportaal per maand

51.000

bekeken leermiddelen per jaar

Voor jou en je leerlingen/
studenten

Vind actuele en
betrouwbare kennis

Groen Kennisnet biedt een schat
aan kennis over voedsel en groen. Je
vindt er algemene kennisbronnen,
lesmateriaal en de nieuwste inzichten
uit onderzoek en praktijk. Jij en je
leerlingen/studenten kunnen er
gebruik van maken.

Groen Kennisnet is jouw ingang tot
de grootste collectie kennisbronnen
over voedsel en groen in Nederland.
Van onderzoeksrapporten en vakblad
artikelen tot video’s en themawebsites
over Dier, Leefomgeving, Plant,
Voeding en Economie. Ieder hoofd
thema heeft meerdere subthema’s.

Wil je zelf materiaal bijdragen, les
ideeën opdoen of samenwerken
met collega’s of andere groene
professionals? Sluit je dan aan bij
onze Community en deel je contact
gegevens in de Groene Kennissen
bank.
Je vindt de laatste kennis uit
onderzoek en praktijk en actuele
leermiddelen op www.groenkennisnet.
nl via het nieuwsoverzicht, de thema
pagina’s, het onderwijsportaal en
de zoekmachine. Groen Kennisnet
bundelt interessante en relevante
kennis voor groen vmbo, mbo en
hbo en voor de groene thema’s voor
het voortgezet en basisonderwijs.
Het Ontwikkelcentrum maakt die
kennis toepasbaar in aantrekkelijke
leermiddelen voor de beroepsgerichte
vakken van groen vmbo en mbo.

Verwerk je graag actuele, veel
besproken onderwerpen in je les?
Of wil je zelf meer weten over een
bepaald onderwerp? Kijk dan eerst
in onze dossiers. Relevante en
betrouwbare bronnen en lesmateriaal
over alle mogelijke onderwerpen
hebben we al voor je verzameld, van
bijen tot biobased economie en van
zorglandbouw tot megastallen.
Heb je een heel specifieke kennis

vraag? Je vindt wat je zoekt met
het Groene Zoekportaal van Groen
Kennisnet. Daarmee kun je zoeken
zoals je in Google zou doen, maar je
kunt ook heel gericht in de collecties
van Groen Kennisnet zoeken met
behulp van geavanceerde filters.
Instructievideo’s laten stap voor stap
zien hoe je de beste resultaten krijgt.

Neem de snelste route
naar online lesmateriaal
Het Onderwijsportaal Groen Kennis
net is er speciaal voor jou. Het is de
snelste route naar online lesmateriaal
om te gebruiken in je lessen. Daar
is alles wat je wat je nodig hebt. Van
digitale bronnen, complete modules
en kant-en-klare toetsen tot streaming
video’s en praktijkkaarten.
Voor alle vakrichtingen in het vmbo
groen is er een handige startpagina,
met een actueel overzicht van les
materiaal. Bijvoorbeeld voor Ontwerp
en Creatie, Dier en Zorg, of Voeding
en Gezondheid. De onderbouw van
het vmbo heeft haar eigen start
pagina.
Voor het mbo zijn er startpagina’s
voor vakrichtingen als Bloem, Para
veterinair en Groene Ruimte. Vanuit
iedere startpagina zie je in één oog
opslag een selectie van materialen
die we aanbieden: van toetsen en

opdrachten tot video’s en tijdschrift
artikelen.
Omdat het mbo overgaat naar een
nieuwe kwalificatiestructuur, wordt in
de loop van schooljaar 2014-2015 de
indeling aangepast. Vanaf dat moment
zal de indeling veranderd zijn door
themapagina’s die aansluiten bij de
nieuwe kwalificatiedossiers voor het
groene mbo, zodat je nog sneller
aantreft wat je zoekt.

Vergroot je netwerk
Contact zoeken met andere profes
sionals uit het groene domein
wordt steeds makkelijker, dankzij de
Groene Kennissenbank. Registreer
je daarom vandaag nog in de
Groene Kennissenbank op de pagina
Contacten van Groen Kennisnet. Je
vindt er collega’s en bent ook zelf
vindbaar.

Een voorwaarde voor succesvolle
beroepsopleidingen is goede aan
sluiting bij de sector en de regio.
Groen Kennisnet en het Ontwikkel
centrum zorgen voor verbinding
tussen onderwijs, bedrijfsleven en
onderzoek met community.groenkennisnet.nl. Via dit platform kun je
samenwerken en kennis delen met
bijvoorbeeld vakgenoten, projectpartners, onderzoekers of ondernemers.
De Groene Kennissenbank en
community.groenkennisnet bieden:
· contactinformatie van organisaties
en personen in groen onderwijs,
natuur- en milieueducatie,
bedrijfsleven, onderzoek en overheid
· een platform om kennis en
leermiddelen te delen en netwerken
te faciliteren waarin docenten,
onderzoekers en ondernemers
kunnen samenwerken.

Groen Kennisnet biedt:
· de grootste Nederlandstalige
collectie kennisbronnen en
onderwijsmateriaal over voedsel
en groen;
· een geavanceerde zoekmachine;
· overzichtelijke thema’s en
dossiers;
· actualiteit en service met nieuws
en nieuwsbrieven.

Groene Kennissenbank
Met de Groene Kennissenbank ontsluit Groen Kennisnet informatie
over organisaties en personen in voedsel en groen met als doel
netwerken te bevorderen. Het is een databank waarin je de gegevens
vindt van collega’s, onderzoekers en ondernemers die betrokken
zijn bij onderwijs. Wil je zelf ook gevonden worden? Registreer
je dan. Daarbij kun je aangeven wat je naam, locatie, expertise,
vakgebied en functie is. De contacten in de Groene Kennisbank zijn
in de zoekresultaten van Groen Kennisnet geïntegreerd.
· Je vindt de Groene Kennissenbank via de link Contacten op de
homepagina www.groenkennisnet.nl.
· Klik vervolgens op: Ga naar de Groene Kennissenbank.
· In de zoekmachine kun je zoeken op naam, organisatie,
plaats, functie, vakgebied of expertise. Met filters kun je het
zoekresultaat verder verfijnen.
· Sta je zelf al geregistreerd in de Groene Kennissenbank? En
wil je je gegevens aanpassen? Log in met je e-mailadres en je
wachtwoord. Klik op Inloggen (rechtsboven).
· Wil je je registreren? Klik op registreren en vul de gegevens in
waarmee je gevonden wilt worden.

Groen Kennisnet dossiers
Op www.groenkenisnet.nl vind je thema- en projectdossiers over
onderwerpen die het gehele groene domein bestrijken. De dossiers
behorend bij de deeldomeinen Dier, Plant, Leefomgeving, Voeding
en Economie zijn ook via de pagina van het domein te vinden.
· Themadossiers geven een kort overzicht met uitleg en
achtergronden over een specifiek onderwerp. Vaste elementen in
een themadossier zijn een definitie, kernpublicaties en overige
informatie.
· Projectdossiers geven informatie en resultaten uit projecten.
· Je vindt alle dossiers via

op www.groenkennisnet.nl.

· Dossiers zijn ook te vinden bij de ‘eigen’ hoofdthema’s Dier,
Leefomgeving, Plant, Voeding en Economie
· Heb je een tip voor een actueel onderwerp? Meld dat dan via
servicedesk@groenkennisnet.nl.

Groen Kennisnet nieuws
en nieuwsbrieven
Groen Kennisnet attendeert je door middel van nieuwsberichten en
nieuwsbrieven op interessante kennisbronnen en leermiddelen.
· Op www.groenkennisnet.nl vind je nieuwsberichten over de
thema’s van Groen Kennisnet en over content en leermiddelen
die je direct kunt gebruiken.
· Op de themapagina’s vind je meer nieuws over de betreffende
thema’s.
· Bij de nieuwsberichten staan links naar kennisbronnen en meer
achtergrondinformatie.
· Nieuwsberichten zijn ook terug te vinden via het groene
Zoekportaal.
· Met RSS kun je je abonneren op al het nieuws, of één of meer
specifieke nieuwskanalen van Groen Kennisnet. Klik op RSS
onderaan de homepagina.
· Wil je een selectie van nieuwsberichten via je mail ontvangen?
Neem dan een gratis abonnement op de nieuwsbrief.
· Op de pagina ‘Nieuwsbrieven’ vind je alle verschenen
nieuwsbrieven. Hier kun je je ook aanmelden voor één of meer
nieuwsbrieven.

Groen Kennisnet op social media
Je vindt Groen Kennisnet op Facebook, LinkedIn, Twitter en
YouTube. Via deze social mediakanalen kun je het nieuws van Groen
Kennisnet volgen, reageren, ervaringen delen, vragen stellen en
discussiëren.
· Ga naar www.groenkennisnet.nl.
· Rechts in het scherm vind je de social-media iconen:

· Facebook: www.facebook.com/groenkennisnet: lees berichten,
reageer en like.
· Twitter: twitter.com/groenkennisnet: tweet, retweet en connect.
· LinkedIn: zoek naar Groen Kennisnet: lees extra berichten en
discussieer mee.
· Youtube: https://www.youtube.com/user/groenkennisnet: leer
van de instructievideo’s en bekijk wat er speelt in het groene
domein.

Themapagina’s Groen Kennisnet
Groen Kennisnet ontsluit kennis over voedsel en groen. Deze kennis
wordt gestructureerd in thema’s.
· Hoofdthema’s zijn Dier, Leefomgeving, Plant, Voeding en
Economie.
· Ieder hoofdthema heeft meerdere subthema’s, bij thema Dier
bijvoorbeeld Melkveehouderij.
· Je vindt de hoofd- en subthema’s op de homepage op www.
groenkennisnet.nl, maar ook op de hoofdpagina van elk thema.
· De hoofd- en subthema’s hebben ieder eigen nieuws, dossiers en
een agenda. Een beperkte selectie van dat nieuws vind je op de
homepagina www.groenkennisnet.nl.
· Een mooi voorbeeld van een themasite is de nieuwe pagina voor
het hoofdthema Economie: www.groenkennisnet.nl/economie.

Groene Zoekportaal
Groen Kennisnet
Met het Groene Zoekportaal vind je je weg in duizenden
informatiebronnen en leermiddelen over voedsel en groen.
· Je vindt het Groene Zoekportaal bovenaan op iedere pagina
van Groen Kennisnet.
· Het Groene Zoekportaal kan ook als zoekbox in het intranet
van je eigen organisatie worden opgenomen.
· Zoeken in Groen Kennisnet is vergelijkbaar met zoeken
via Google.
· Bij een zoekactie wordt in collecties van verschillende aanbieders
gezocht. Je zoekt in relevante nieuwsberichten, projecten,
websites en de contacten uit de Groene Kennissenbank. Elk van
deze verzamelingen heeft een eigen tabblad in het zoekresultaat.
· Met krachtige filters kun je het zoekresultaat verder verfijnen.
· Hulp bij het zoeken vind je op www.youtube.com/user/
groenkennisnet. Er is zelfs een afspeellijst met alle hulpvideo’s.

Onderwijsportaal
MBO Groen Kennisnet
Lesmateriaal vind je online via het Onderwijsportaal Groen
Kennisnet. De meeste van deze leermiddelen zijn toegankelijk als
je er een abonnement voor hebt. Aoc’s hebben zo’n abonnement
voor hun docenten en leerlingen collectief geregeld met het
Ontwikkelcentrum. In de loop van schooljaar 2014-2015 wordt
de indeling van de startpagina’s veranderd in themapagina’s die
aansluiten bij de nieuwe kwalificatiedossiers.
· Je vindt het Onderwijsportaal via de link op de homepagina
www.groenkennisnet.nl.
· In het Onderwijsportaal vind je een overzicht van startpagina’s
voor gedidactiseerde leermiddelen vmbo-groen en mbo-groen,
nieuws, informatie over de collecties en de servicedesk.
· De afdeling mbo-groen is onderverdeeld in startpagina’s voor de
vakrichtingen en avo-vakken.
· Je kunt op www.groenkennisnet.nl ook rechtstreeks doorklikken
naar de startpagina’s mbo-groen.
· Op de startpagina’s vind je een selectie van nieuws,
leereenheden, arrangementen, opdrachten, toetsen, video’s en
interactieve materialen uit de collectie van het Ontwikkelcentrum.
· Met de zoekfunctie op elke startpagina kun je educatief materiaal
zoeken in de verschillende collecties.

Onderwijsportaal
Groen Kennisnet vmbo
In het Onderwijsportaal Groen Kennisnet vind je online
lesmateriaal. De meeste van deze leermiddelen zijn toegankelijk als
je er een abonnement voor hebt. Aoc’s hebben zo’n abonnement
voor hun docenten en leerlingen collectief geregeld met het
Ontwikkelcentrum. Voor alle vakrichtingen in het vmbo-groen is er
een startpagina met een actueel overzicht van lesmateriaal.
· Je vindt het Onderwijsportaal op de pagina Onderwijsportaal van
www.groenkennisnet.nl.
· In het Onderwijsportaal vind je een overzicht van startpagina’s
voor leermiddelen vmbo-groen en mbo-groen, nieuws, informatie
over de collecties en de servicedesk.
· De afdeling vmbo-groen is onderverdeeld in startpagina’s voor
de vakrichtingen, een startpagina voor de onderbouw en een
startpagina’s voor de beschikbare methodes.
· Je kunt op www.groenkennisnet.nl ook rechtstreeks doorklikken
naar de startpagina’s vmbo-groen.
· Op de startpagina’s vind je een selectie van toetsen, links,
opdrachten, arrangementen, video’s en divers uitgaven uit de
collectie van het Ontwikkelcentrum.
· Met de zoekfunctie op elke startpagina kun je educatief materiaal
zoeken in de verschillende collecties.

Groen Kennisnet Community
Community.groenkennisnet.nl is de nieuwe samenwerkings
omgeving van Groen Kennisnet. Docentengroepen, programma’s
en projecten kunnen op dit online platform hun eigen community
vormen om samen te werken. In een community kunnen ze
documenten delen en discussies voeren. Ze kunnen zelf bepalen of
hun werkomgeving besloten is of openbaar.
· Je vindt community.groenkennisnet via de link Community op de
homepagina www.groenkennisnet.nl.
· Je hebt een account nodig om gebruik te kunnen maken van de
community.
· Een account is gratis, Je kunt hem aanvragen bij servicedesk@
groenkennisnet.nl.
· Log in via het inlogscherm van community.groenkennisnet.nl.
· Op de pagina Communities zie je van welke communities je lid
bent.
· In iedere community vind je een overzicht van de leden en hun
rollen en een handleiding.
· Voor het starten van een community dien je een aanvaag in via
servicedesk@groenkennisnet.nl.

