Va n d e i n s t e l l i n g e n

Hackers vergrepen zich aan Viswiki

Viswiki voor MBO-onderwijs veilig
ondergebracht
Jos Scheerboom

Aflevering 22, 1 (2007, blz 10) deed verslag van de oprichting van een Kenniscentrum
Visteelt, uitgaande van het MBO-onderwijs. De inspanningen mondden o.a. uit in een
Viswiki. Een 15-tal medewerkers verklaarden zorg te dragen voor de kwaliteit hiervan.

Echter, Hackers (‘boefjes’) zagen de mogelijkheden en bouwden de viswiki om tot
een handel in onoorbare waar. De ‘Viswiki’
is daarom uit www genomen. Wij werkten
wel aan een veiliger mogelijkheid voor de
wiki, die tegelijk kan worden bijgesteld als
nieuwe technische en wetenschappelijke
inzichten hierom vragen. Uiteindelijk is het
de bedoeling dat de inhoud kan worden
gebruikt bij de de bestudering van een
cursus ‘Bedrijfsvoeren Visteelt’ op MBO- en
HBO-niveau.
De viswiki is nu ondergebracht in de site
van Kennisnet die door het Ministerie van
OCW en wordt onderhouden, Kees Buskermolen (kees.buskermolen@gmail.com)
en Jos Scheerboom (jem.scheerboom@
fishtechknowledge.nl) zijn de enigen die
bevoegd zijn veranderingen in de site aan
te brengen. Verder is de site voor iedereen
toegankelijk en kan iedereen voorstellen
doen om nieuwe materiaal op te nemen.
Het materiaal zal dan eerst door specialisten
worden beoordeeld, voor het in de viswiki
wordt opgenomen.
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Vertegenwoordigers van MBO- en HBOscholen kunnen met ons contact opnemen
als ook zij onderwijs willen aanbieden
(aannemende dat men dan een duurzame
visteelt voor ogen heeft). U kunt de viswiki
vinden onder:
https://fishwiki.wiki.kennisnet.nl.
De Praktijkopdrachten die horen bij de
theorie in de wiki, staan op de site: http://
fishtechknowledge.nl, onder ‘education’;
deze worden binnenkort ook bij de site van
het Min. van OCW ondergebracht.
Wij verwachten dat in 2010 de volgende
Mbo-scholen een cursus Visteelt verzorgen:
Wellantcollege, locatie Houten
Clusiuscollege te Alkmaar
De Groene Welle te Zwolle
De laatste twee scholen willen zich vooral
richten op visteelt ten behoeve van het buitenwaterbeheer en sportvisserij. De Groene
Welle heeft zich ook bereid verklaard me te
werken aan het oprichten van een Mboschool in de moderne visteelt in Indonesië.

