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Doelstelling

De NatuurPortal is een webportal waarin diverse natuurwebsites voor verschillende
doelgroepen zijn ondergebracht , waaronder ook NatuurKennis en beheerdersnetwerken. De
NatuurPortal ontsluit de kennisontwikkeling van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer
Natuurkwaliteit (OBN) die is vastgelegd in enkele honderden rapporten en publicaties ten
behoeve van het terreinbeheer en het groene onderwijs. Het blijkt dat het kennisniveau van
de website NatuurKennis niet aansluit bij de eerste jaren van het hbo, het mbo en de
kennisbehoeften van praktische terreinbeheerders. De kennis op de
Natuurportal/natuurkennis is momenteel vooral op het niveau hbo+/wo.
Dit project is gericht op de ontwikkeling van een nieuwe website gericht op het Groene
Onderwijs. Deze zal de kennis op mbo/hbo niveau ontsluiten. Dit niveau is geschikt voor het
betreffende onderwijs en voor uitvoerende medewerkers van de terreinbeheerderende
organisaties. Doel van dit project is een bijdrage aan kenniscirculatie van natuurkennis door
gezamenlijke inzet van groen onderwijs, onderzoek en ondersteunende instellingen.
De doelstelling globaal voor de lange termijn is tweeledig:
• een kennistransfer bewerkstelligen (vastgelegd in de vorm van een op het web
benaderbaar domein) van innovatieve natuurkennis (OBN) naar het middelbare- en eerste
jaren van het hogere groene onderwijs en terreinbeheer in de praktijk;
• het draagvlak bij de studenten en boeren voor de laatste stand van zaken bij
weidevogelbeheer vergroten en ze bewust maken van de innovatieve mogelijkheden die
weidevogelbeheer biedt binnen de agrarische bedrijfsvoering.

Werkwijze

Hogeschool Van Hall Larenstein heeft in samenwerking met aoc's en met ondersteuning van
WUR-library, het ministerie en alle grote terreinbeherende gewerkt aan de ontwikkeling van
de Wiki Natuuronderwijs. De hoeveelheid leermiddelen op deze wiki is vooralsnog beperkt.

Resultaat

De belangrijkste resultaten van het project zijn:
• Ontwerp en inrichting Wikinatuuronderwijs;
• Ontwikkelen digitaal dictaat inleiding Ecologie (zie
http://wikinatuuronderwijs.groenkennisnet.nl/);
• Realisatie van de mogelijkheid een kennistransfer van innovatieve natuurkennis (OBN) naar
het middelbare- en eerste jaren van het hogere groene onderwijs en terreinbeheer in de
praktijk. De wikinatuuronderwijs is benaderbaar vanuit Groen Kennisnet en de Natuurportal.
Docenten vanuit het mbo en hbo hebben een rol gekregen in de Werkgroep KvN en de
redactieraad van de Natuurportal, waardoor ze direct aan tafel zitten bij de kennismanagers
van de terreinbeherende organisaties;
• Bijdrage aan ontwikkeling computergame Ecosim;
• Rol in de werkgroep Kennis voor Natuur;
• Rol in de redactieraad Natuurportal.
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