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Mini-conferentie Tien jaar Groen Kennisnet

De ontwikkeling gaat door

Ruim 125 deelnemers woonden de conferentie bij

In 1999 startte een groep voorlopers uit het groen onderwijs onder leiding van Aad
Alkemade in opdracht van LNV met de ontwikkeling van Groen Kennisnet. Na tien jaar was
het tijd voor een feestje: een miniconferentie om de balans op te maken en de blik op de
toekomst te richten.
“Ik zag er tegenop want ik vind pc’s
doodeng”, zo begint docente dierverzorging Jeannet van Zoest haar speedpresentatie over haar ervaring met Groen
Kennisnet. Als docente op het vmbogroen in Heerhugowaard (Clusius College) hoorde ze voor de zomervakantie
dat ze de Educatieve Content Catalogus
(ECC) zou moeten gebruiken. Een boekenlijst zou verdwijnen. Ze schrok toen
ze dat hoorde. Maar na een instructiemiddag over de arrangeertool, verminderde de angst wat.
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Grijze mannen
Het is een aansprekend verhaal omdat
Van Zoest duidelijk maakt wat veel docenten doormaken die voor het eerst
kennismaken met Groen Kennisnet:
met de ECC of de arrangeertool. Van
Zoest ging aan de slag, zocht bronnen in
de ECC en maakte haar eerste arrangement. Maar ze was nog niet tevreden.
Op een zondag vroeg ze haar zoon –
handig met computers – te hulp om
bronnen aan te passen. “Gelukkig zitten
er ook word-bestanden in de ECC
waarin je kunt knippen en plakken.” Ze

zette die ook in het arrangement. Na de
zomervakantie deed ze haar eerste leservaringen op met die arrangementen.
“Het valt eigenlijk wel mee. Het heeft
ook voordelen. Leerlingen zijn nooit
meer wat kwijt. Ze kunnen er altijd bij.”
“Het is een van de vele voorbeelden”,
vertelt Dennis Wassink van het Ontwikkelcentrum me als we na de presentaties
naar het stamppotbuffet lopen. “er zijn
veel meer docenten die na veel aarzeling
ontdekken wat de mogelijkheden van de
ECC zijn.” Wassink is nauw betrokken
bij de ontsluiting van bronnen via de

ECC. Het is een van de populaire toepassingen die op de mini-conferentie ‘10
jaar Groen Kennisnet’ aan de orde
komen.
De conferentie voelt een beetje als een
feestje. De feestelijke versiering draagt
bij aan dat gevoel, net als de het welkomstwoord van George Beers: “Welkom op ons feestje.” Hij wijst op de versiering die gemaakt is door mbo-leerlingen van de opleiding Hand & Design uit
Den Bosch (Helicon Opleidingen). “Alle
objecten hebben iets met groen en ict te
maken”, legt hij uit terwijl hij kijkt naar
de zuil van op elkaar geplaatste oude
computers waar groene planten uit lijken te puilen. Als directeur van de
Groene Kennis Coöperatie is Beers de
gastheer van dit feestje. En net als op
een echt verjaardagsfeestje lijken de
feestgangers elkaar ook veelal te kennen.
Ook voor mij zijn er veel bekenden.
Sommigen van hen ken ik alleen virtueel: via telefoon of e-mail. Nu ontmoet
ik ze echt. “Het zijn vooral mannen,”
constateren enkele vrouwelijke deelnemers, “met een hoog gehalte aan grijze
en kale koppen.” Maar het zijn wel veel
van die grijze mannen die de afgelopen
tien jaren op de een of andere manier in
projecten hebben samengewerkt aan de
totstandkoming van GKN zoals in het

Groene LAB, in de COP’s of beheer van
portfolio’s. Die voorbeelden komen ook
aan bod in de speedpresentaties of workshops.
Dure zaag
René van Schie van het ministerie van
LNV blikt terug op de eerste tien jaren
van Groen Kennisnet. Terwijl hij een dia
met een grafiek laat zien met de explosieve toename van aantal gebruikers - nu
ruim 60.000 - denk ik terug aan 2002
toen hij me vertelde dat het aantal gebruikers binnen korte termijn zou
groeien van 1000 tot 10.000. Er waren
toen 300 actieve gebruikers. Het getal
van 10.000 leek me toen onvoorstelbaar.
Rond 1999 nam van Schie als beleids
ambtenaar het initiatief om een intranetachtige omgeving op te zetten. Hij
gaf Aad Alkemade opdracht het uit te
werken, samen met voorlopers uit het
groene onderwijs. Ze kozen voor Livelink, “hoogwaardige software,” zo
zegt van Schie, “met het zwaartepunt op
document ontsluiting. Je kunt het een
merkwaardige keuze vinden, het is meer
geschikt voor grote bedrijven, maar het
bleek een goede oplossing.”
Livelink, de naam wordt tijdens de conferentie nauwelijks gebruikt, is de techniek waarmee GKN is opgebouwd. Het
programma kent heel veel mogelijkhe-

Wat: Een feestelijke mini-conferentie met als titel ’10 jaar Groen Kennisnet’
met terugblik en blik op de toekomst.
Waar: Woensdag 9 december vanaf half vier tot tien uur ’s avonds in het
Forumgebouw van Wageningen UR.
Programma: Inleidingen: terugkijkend naar het verleden, presentatie van de
Audit Groen Kennisnet (zie ook interview Paul Kirschner, VGO 19 van 9
december, p 14-16) en een blik op de toekomst, speedpresentaties van gebruikers, workshops, een stamppotbuffet en veel gelegenheid tot netwerken.
Wie: Voor betrokkenen bij Groen Kennisnet zoals: bestuurders, vertegenwoordigers koepelorganisaties, ict-coördinatoren, directieleden, teamleider
en beleidsmakers. Er zijn ruim 125 deelnemers.

Vmbo-docente Jeannet van Zoest vertelt hoe ze
afgelopen zomer, met hulp van haar zoon, aarzelend
kennismaakt met de ECC. Langzamerhand is de angst
verdwenen

den. Te veel vinden gebruikers, zo blijkt
uit de audit, waardoor het wel onoverzichtelijk wordt. Het kan soms praktischer. Toch lijkt er weinig twijfel over de
keuze van Livelink. Vinus Zachariasse,
voorzitter van het GKC-bestuur, vertelt
dat hij vroeger met zijn vader een zaag
ging kopen. Zachariasse wilde een goedkope. “Je moet vooral een slechte kopen,
als je niet kunt zagen”, was het commentaar van zijn vader. Hiermee introvgo 20 23 december 2009
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actueel+ 
Opleidingsdomeinen beogen
herkenbaarheid en lastenverlichting
Het mbo wil met de verdeling van haar aanbod in
zestien domeinen herkenbaarheid bevorderen en
de administratieve lasten die switchen met zich
meebrengt, verminderen. Het voorstel dat 3 december werd aangeboden moet ook leiden tot onderwijs (nog) meer op maat en een betere aansluiting tussen vmbo en mbo. Een van opleidingsdomeinen is Voedsel, Natuur en Leefomgeving.

Verrassende Hand & Design-objecten van Heliconleerlingen sierden de conferentie op

duceert hij een dure, kwalitatief goede
zaag als metafoor voor het ‘hoogwaardige en professionele Livelink’.
Toekomstblik
Tijdens workshops laten inleiders zien
wat je met die zaag kunt doen. Een portfolio opbouwen voor personeelsleden of
voor leerlingen. Competenties meten of
leerarrangementen maken. Omdat ik

Wordt Groen Kennisnet minder vrijblijvend
of blijft het zoals het is? Ga je krachten
nog meer bundelen of maak het systeem
meer open?

nieuwsgierig ben naar de toekomst,
neem ik deel aan de workshop van Hubert Krekels die als beheerder van Groen
Kennisnet laat zien hoe hij portals wil
bouwen. Zoals vaak tijdens conferenties, moet ik als workshopdeelnemer
vooral luisteren. De inleiders werken.
Krekels maakt in zijn workshop duidelijk dat de ontwikkeling van Groen Kennisnet niet stopt. Hij laat voorbeelden
zien van het prototype van de portal die
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nu ontwikkeld wordt. Een portal die
nog beter bronnen ontsluit uit de ECC,
uit Artik+, de database van de bibliotheek van Wageningen UR, Groene LAB
of video’s van Teleblik. En er komt meer
verbinding met portals voor doelgroepen zoals die er nu al zijn. Hij noemt de
melkveeacademie, groenweb of dierenwelzijnsweb. Hij laat als voorbeeld zijn
eigen i-google zien, een persoonlijke
portal die je zelf naar eigen believen
kunt aanpassen. Ook in Groen Kennisnet zou dat moeten kunnen.
Dick van Zaane, hoofd van Bibliotheek
Wageningen UR, probeert later op de
avond in een plenaire bijeenkomst een
beeld te schetsen van de toekomstige
ontwikkeling. Hij doet dat aan de hand
van twee oriëntaties: die van de gebruiker die graag samenwerkt en het Groen
Kennisnet verder wil ontwikkelen. En
die van de gebruiker die liever alleen
werkt en soms vraagtekens stelt bij ontwikkelingen. Het beeld roept bij mij wat
verwarring op. Wordt Groen Kennisnet
minder vrijblijvend – een aanbeveling
uit de audit – of blijft het zoals het is? Ga
je krachten nog meer bundelen of maak
het systeem meer open?
“Het lijkt me belangrijk dat bestuurders
– en daar hoor ik zelf denk ik ook bij –
een visie vormen”, vertelt Madelon de

Beus, directeur Stoas Hogeschool en lid
van de auditcommissie tijdens de afsluitende borrel. “Moet Groen Kennisnet
dienend zijn, of juist meer volgend?”
Een blik in de toekomst blijkt lastig.
Vaststaat dat de ontwikkeling doorgaat.
Zo worden bronnen beter ontsloten, we
kunnen straks veel beter zoeken en
Groen Kennisnet gaat samenwerken met
Wikiwijs, een landelijke portal voor lesmateriaal.
Met deze feestelijke conferentie is een
eerste periode afgesloten. Om de afsluiting compleet te maken, roept George
Beers het slot van de bijeenkomst, de
beide pioniers van Groen Kennisnet:
Aad Alkemade en René van Schie naar
voren. “Jullie hadden visie, waren vastberaden en werkten aan continuïteit.”
Ze ontvangen beide een ingelijste poster
met een toepasselijk gedicht, vrij naar
Marsman: ‘denkend aan Groen Kennisnet...’ p

In het dossier ‘ICT en groen onderwijs’ op www.groenonderwijs.nl
vindt u alle presentaties van de miniconferentie ‘Tien jaar Groen Kennisnet’ en de videoregistratie van de
conferentie.

De indeling van dossiers in zestien opleidingsdomeinen
moet meer herkenning bieden. Het mbo stelt zich voor dat
deelnemers die instromen kiezen op basis van hun eigen
belangstellingswereld, hun beleving van het beroepenveld en hun toekomstverwachting. Via een proces van verdiepen en verrijken bereiken zij dan een landelijk vastgesteld diploma.

Voedsel, natuur en leef
omgeving
Deelnemersprofiel
Affiniteit met en kennis van natuur en voeding: zorg
voor mens, plant en dier. Is graag buiten in de vrije
natuur. Is praktisch ingesteld en maatschappelijk betrokken. Technisch inzicht, zelfstandig, zorgvuldig, hygiënisch, kwaliteitsbewust en klantgericht kunnen werken.
Arbeidsmarktprofiel
Werkt in de landbouw, veeteelt, voedingsindustrie, of
voedselbereiding. Werkzaamheden die gericht zijn op de
productie, het bewerken en verkoop binnen de landbouw, veeteelt, verse voeding, voedingsbereiding binnen de detailhandel, groothandel en industrie. Houdt
zich bezig met ontwerpen, uitvoeren en onderhouden
van een groene omgeving bij onder meer bloemenwinkels, tuincentra of loonwerkbedrijven. Verricht werkzaamheden die gericht zijn op zorg voor mensen in een
groene omgeving, is dierverzorger of is werkzaam in de
paardensport. Werkt mogelijk als zelfstandig ondernemer.
(Bron: MBO Raad)

De indeling is resultaat van overleg in het veld van mboinstellingen, kenniscentra, experts, brancheorganisaties
en georganiseerd bedrijfsleven. Bovendien is er in 2008
een wetenschappelijke analyse geweest, van Triple A Ontwerp en Onderzoek. Daarin was de definitie van de beste
indeling, die indeling die het aantal switches van deelnemers minimaliseert.
Mbo-instellingen zullen vanaf augustus 2011 de mogelijkheid krijgen om deelnemers in te schrijven in een breed
opleidingsdomein. Het betreft bol-deelnemers die nog
geen keuze hebben gemaakt voor een kwalificatiedossier.
De duur van inschrijving in zo’n breed domein is maximaal een jaar. Daarna kiest de deelnemer voor een kwalificatiedossier (waarvan er totaal zo’n 240 zijn) of een uitstroom (een 650 in totaal). Het overzicht is te vinden op de
site van de MBO Raad (www.mboraad.nl).
De invoering van opleidingsdomeinen dient twee doelen.
De domeinen moeten voor deelnemers die bij de start in
het mbo nog geen keuze hebben gemaakt, de opleidingsen beroepskeuze vergemakkelijken. De verwachting is
dat deze deelnemers door een brede instroom en een breder programma een betere studiekeuze maken, waardoor
zij minder tussentijds overstappen, vaker en eerder een diploma behalen en dus effectiever en efficiënter onderwijs
krijgen.
Daarnaast is de verwachting dat de invoering van opleidingsdomeinen leidt tot een administratieve lastenverlichting voor mbo-instellingen. Nu moeten alle leerlingen die van opleiding veranderen, worden uitgeschreven
en opnieuw worden ingeschreven. Dan is een nieuwe onderwijsovereenkomst nodig. Straks is dit in veel gevallen
niet meer nodig als je binnen een domein van opleiding
verandert.
De aanzet voor de indeling werd in het proces van herontwerp mbo gegeven. Begin 2006 verscheen het rapport
‘Met Losse Teugel’ en een jaar later het vervolgrapport ‘Op
Koers’. Het ging in beide vooral ook om centrale registratie van opleidingen, informatievoorziening en gegevensuitwisseling tussen de partijen in het beroepsonderwijs.
De definitieve boomstructuur is een uitwerking van een
lijst van twintig opleidingsdomeinen die de MBO Raad en
Colo bijna een jaar geleden met elkaar overeengekomen
waren. Na uitgebreide veldraadpleging en besluitvorming
in het bestuur van het Colo en de ledenvergadering van de
MBO Raad op 24 november 2009 is tot deze definitieve
uitwerking gekomen. (tvdb
vgo 20 23 december 2009
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