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Pilots GroenPact
Groene helden maken de toekomst

kennis

enpact

oenPact 

Groen

De drijvende kracht achter de groene sector? Dat zijn mensen met de
juiste groene kennis en vaardigheden. De concrete Groenpact-pilots
verbinden die mensen aan de sector: dat is essentieel voor de kracht, de
innovatie en het succes van Nederland op het internationale groene
podium.

Actielijn Arbeidsmarkt:
Onderwijs moet aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt in de
groene sector: flexibele en snelle aanpassingen zijn noodzakelijk.
Groene Hotspot Houten
Groene Hotspot Houten is een online en fysieke
community voor hoveniers, groenbedrijven en
urban greeners. Een plek om kennis te delen. En
om samen te...
Duurzame inzetbaarheid in de circulaire kas
Duurzame ontwikkelingen zorgen voor grote,
snelle veranderingen. Het project Duurzaamheid in
de Circulaire Kas onderzoekt wat het personeel in
de...
Keep improving your skills : de gebiedscoöperaties
als vraagsturing voor Leven Lang Ontwikkelen
Learning Communities vormen de beste manier
om Leven Lang Ontwikkelen (LLO) in de regio te
stimuleren. In deze pilot is een model voor zulke...

Werken aan toekomstbestendige modellen voor
onderwijs in de groene sector
In de toekomst wordt Leven Lang Ontwikkelen
steeds belangrijker. Daarom ontwikkelden groene
scholen en bedrijven uit de regio Zuidoost
Nederland samen...

Actielijn Cross-overs:

Dossiers

Nieuws

scholen en bedrijven uit de regio Zuidoost
Nederland samen...

Actielijn Cross-overs:
Versterken en vernieuwen van groen onderwijs op cross-overs met
andere sectoren zoals ICT, techniek en zorg: succesvolle projecten
vinden vaak plaats op het snijvlak van verschillende sectoren.
Actielijn 4: Cross-overs, de resultaten
Het realiseren van, inspelen op en kunnen omgaan
met cross-overs is een belangrijke opgave is.
Zowel in de sector, binnen de regio als in het...
Tools en materialen van Cross-over
docentendagen
Op een proactieve manier nog meer kennis
vergaren over cross- overs, dat kon tijdens de
verdiepende docentendagen over het thema
Cross-overs. Tools en...

Actielijn Imago:
Bouwen aan het imago van de groene sector in Nederland als een
relevante, innovatieve en aantrekkelijke sector om in te leren en te
werken.
Flink bereik Groene Helden Challenges
In maar liefst 12 steden wist GroenPact met de
Groene Helden tour meer dan 2.200 kinderen te
enthousiasmeren voor de groene sector en hen te
laten...
Meer dan de helft van de jongeren staat open voor
groen
Op woensdag 13 juni werd het onderzoek ‘De
groene sector aantrekkelijk voor jongeren’?
gepresenteerd aan belangstellenden uit het
groene...

Actielijn innovatie:
Vergroten van snelheid van inhoudelijke vernieuwing in groen onderwijs
en versterken van bijdrage aan innovatie van groen bedrijfsleven.
INPACT is een innovatiestrategie voor
onderwijsteams in hun omgeving. Deze actielijn
onderwijsteams in hun omgeving. Deze actielijn
van Groenpact heeft tot doel een strategie te
.
ontwikkelen die...

Actielijn Internationaal:
Versterken van de internationale oriëntatie van het groene kennis- en
onderwijssysteem op alle niveaus.
Borderless Network landentafels
Als antwoord op het verzoek van de overheid en
het bedrijfsleven voor een betere toegang tot het
internationale aanbod van groene onderwijs zijn...

Actielijn Leven lang leren:
Versterken van permanente leer- en innovatiecultuur in de groene
sector. Deze actielijn is uitgewerkt in de actielijn arbeidsmarkt.
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Wellantcollege



Branchevereniging VHG

Links en downloads
Links


Online Platform



Video ‘Hoe werkt de hotspot?’

Downloads


Groene Hotspot Houten
Groene Hotspot Houten is een online en fysieke community
voor hoveniers, groenbedrijven en urban greeners. Een plek om
kennis te delen. En om samen te werken aan groene
oplossingen voor de uitdagingen van morgen.
Dé community voor hoveniers, groenbedrijven en urban
greeners

Groene Hotspot Houten, pilot
‘Onderwijs als leven lang
ontwikkelen voor de
arbeidsmarkt van morgen’



Groene Hotspot Houten,
succesfactoren, rapport 2018



Groene Hotspot Houten dé
community voor hoveniers,
groenbedrijven en
urbangreeners, presentatie

In 2050 wonen er naar schatting maar liefst 9 miljard mensen op de wereld, voor het

Actielijn

merendeel in stedelijk gebied. Dit zorgt voor grote maatschappelijke uitdagingen.
Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor voldoende gezond voedsel en een leefbare

Arbeidsmarkt

omgeving? De groene sector heeft een belangrijke rol in de zoektocht naar
oplossingen voor deze uitdagingen. Daarom is het cruciaal dat de arbeidsmarkt in de
sector goed werkt en optimaal gebruikmaakt van het beschikbare talent. Om dat voor
elkaar te krijgen, moeten onderwijs, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke
organisaties samen optrekken. Door samen continu te blijven investeren in
talentontwikkeling in de groene sector.

Een groene toekomst begint met groen onderwijs

Laatste nieuws van
Groen Kennisnet
1 december 2021
Minder ploegen maakt
koolstofopslag
mogelijk in

Talentontwikkeling begint in het onderwijs. Het is dan ook zaak om groen onderwijs
te stimuleren. Om hier een extra impuls aan te geven, hebben verschillende

landbouwbodems

bestaande initiatieven besloten om de krachten te bundelen. Zo is Groene Hotspot

30 november 2021

Houten

‘Friends with benefits’:
bacteriën, schimmels

ontstaan. De initiatiefnemers van deze pilot zijn: GroenPact,

Wellantcollege , de Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) , de
sectorkamer Voedsel, groen en gastvrijheid , de AOC Raad

en de MBO Raad .

Groene Hotspot Houten heeft als doel om zo veel mogelijk mensen en partijen uit de
groene sector bij elkaar te brengen. Van studenten en docenten tot leerbedrijven en

en virussen essentieel
bij verduurzaming
gewasbescherming

leveranciers. Van vmbo’s en mbo’s tot hbo’s en universiteiten. En van lokale
overheden tot wereldwijde samenwerkingsorganisaties. Iedereen is welkom.

29 november 2021

Kennis uitwisselen en actief samenwerken

Meer biodiversiteit en
voldoende ruwvoer
door meer precisie

Om een centrale ontmoetingsplek te creëren voor de hele groene sector, is er een
online learning community opgezet. Hier kan iedereen een bijdrage leveren aan
actuele thema’s en vraagstukken in de groene leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan
biodiversiteit, waterbeheersing en groen in stedelijk gebied. Daarbij is het de
bedoeling om kennis uit te wisselen, maar vooral ook om actief samen te werken aan
projecten rond verschillende thema’s. Daarnaast is de hotspot bij uitstek de plek

Ga naar al het nieuws

waar vraag en aanbod bij elkaar komen, bijvoorbeeld voor werk, stage, opleidingen
en cursussen. Naast een online community is er een fysieke locatie ingericht in
Houten. Een ‘thuishonk’ waar mensen uit de groene sector elkaar kunnen ontmoeten
en waar ruimte is voor vergaderingen en lezingen. Een omgeving die inspireert,
verbindt en mensen in beweging zet: dát is Groene Hotspot Houten !

Aanmelden
nieuwsbrief

Online platform

Chat online
Kunnen we je helpen?

De website van Groene Hotspot Houten fungeert als hét online platform voor
hoveniers, groenbedrijven en urban greeners. Doe mee: wissel kennis en ervaring uit
over thema’s uit de groene leefomgeving en werk samen aan projecten, zoals een
app voor bijenplanten.
Framework online platform

Contact
Reageren op dit item?
Mail of WhatsApp ons:

Voor het online platform is een speciaal technisch framework ontwikkeld. Dit
framework is ook beschikbaar voor organisaties die vergelijkbare online communities
willen opzetten. De sitemap in XML-Sitemaps
mogelijkheden.
Deel:

en Drupal

geeft een indruk van de

Rapport ‘Model inrichten hotspot’



In dit rapport beschrijven we wat er komt kijken bij het opzetten van een community



als Groene Hotspot Houten. Wat zijn de succesfactoren en dilemma’s? En wat heeft
het opgeleverd? Dit hebben we ook laten zien in een workshop op de Groenpact



Manifestatie . Bekijk hier onze presentatie .

Video ‘Hoe werkt de hotspot?’
In deze video leggen we uit hoe Groene Hotspot Houten concreet mensen uit de
groensector bij elkaar brengt, zowel fysiek als online. Mensen uit onderwijs en
bedrijfsleven vertellen welke meerwaarde het voor hen heeft om op deze manier
samen te werken.
- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden pas uw permissie voor cookies aan

Projectplan
Het projectplan beschrijft waarom we begonnen zijn met de Groene Hotspot
Houten, de doelen en resultaten waar we met de hotspot naar streven, en de manier
waarop we aan de slag zijn gegaan om die doelen en resultaten ook echt te
bereiken.

Groen Kennisnet

 Over Groen Kennisnet

 Dossiers

 RSS feeds

Volg ons op:

 Contact

 Agenda

 Community

 Disclaimer

 Vakbladen

 Kennisbank

 Privacy & Cookie-verklaring

 Nieuws

 Wiki Groen Kennisnet

 Wegwijs in Groen Kennisnet

 Aanmelden nieuwsbrief

 Themaweken

Chat online
Kunnen we je helpen?

GKN Home OUD - GKN2

Portalen

Kennisbank

Leermateriaal



Over ons

Vakbladen

Dossiers

Nieuws

Overig
Projectgegevens
Deel:



Partners
 LTO Glaskracht





Lentiz Onderwijsgroep



Kas Groeit



CiV Tuinbouw en
Uitgangsmaterialen



Links


Website CiV Tuinbouw en
Uitgangsmaterialen



Boek Voorwaarts Mars (LTO
Glaskracht)

Duurzame inzetbaarheid in de
circulaire kas
Duurzame ontwikkelingen zorgen voor grote, snelle
veranderingen. Het project Duurzaamheid in de Circulaire Kas
onderzoekt wat het personeel in de glastuinbouw nodig heeft
om daarin mee te gaan en inzetbaar te blijven.
De groene sector staat voor grote veranderingen. Maatschappelijke vraagstukken



(Kasgroeit)

Downloads


Presentatie ‘Conferentie
Circulaire Kas’



Rapport ‘Advies duurzame
inzetbaarheid’



Infographic ‘Duurzame
inzetbaarheid in de Circulaire

rond duurzaamheid hebben veel impact op de sector. Hoe kunnen groene bedrijven
bijvoorbeeld bijdragen aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot, de energietransitie
en het opslaan van water? LTO Glaskracht heeft in 2017 onderzocht wat deze
vragen betekenen voor de toekomst van de glastuinbouw en op basis daarvan een
visie opgesteld.

Project Stagestimulator

Kas’


Rapport ‘Opbrengst uitrol
Stagesimulator in NoordHolland’

Duurzame ontwikkeling voor mensen
Tegen de achtergrond van deze toekomstvisie voor de glastuinbouw is er een
inspirerend boek uitgebracht onder de titel ‘Voorwaarts Mars, over de circulaire kas

Actielijn
Arbeidsmarkt

als kans voor de toekomst ’. Dit boek beschrijft stappen voor een duurzame
ontwikkeling van de glastuinbouw. Daarbij gaat het niet alleen over ‘planet’ (milieu),
maar ook over ‘profit’ (economie) en ‘people’ (mensen), oftewel sociale innovatie.
Het project ‘Duurzame inzetbaarheid in de Circulaire Kas’ is opgezet om dat laatste
aspect verder uit te werken: wat hebben de mensen in de groene sector nodig om

Laatste nieuws van
Groen Kennisnet

mee te kunnen gaan in deze ontwikkelingen?

1 december 2021
Minder ploegen maakt

Uitdaging: krappe arbeidsmarkt

koolstofopslag
mogelijk in

In 2018 is de huidige arbeidsmarkt in de glastuinbouw in kaart gebracht met

landbouwbodems

interviews, een expertmeeting en deskresearch. Op dit moment is het bijvoorbeeld
lastig om voldoende mensen te krijgen en verdwijnt er veel gekwalificeerd personeel

30 november 2021

naar andere sectoren. De vraag is daarom hoe je ervoor kunt zorgen dat mensen wel
duurzaam inzetbaar blijven binnen de glastuinbouw, bijvoorbeeld in een nieuwe

‘Friends with benefits’:
bacteriën, schimmels

functie of door middel van bijscholing.

en virussen essentieel
bij verduurzaming

Oplossing: leren omgaan met veranderingen

gewasbescherming

Voor duurzame inzetbaarheid is het vooral belangrijk dat het personeel goed leert
omgaan met de grote en snelle veranderingen in de sector. Daarvoor is het nu nodig

29 november 2021

om de bevindingen van dit project om te zetten in acties voor bedrijven, overheden,
kennis/onderwijsinstellingen, brancheorganisaties en dergelijke. Om werknemers
fysiek, maar vooral mentaal weerbaar te maken. Dat vraagt om ander onderwijs,
zowel vóór het betreden van de arbeidsmarkt als daarna. Het belangrijkste is om

Meer biodiversiteit en
voldoende ruwvoer
door meer precisie

studenten en personeel continu te blijven uitdagen en op groeimogelijkheden te
wijzen. Flexibiliteit moet centraal staan.

Rapport ‘Advies duurzame inzetbaarheid’

Ga naar al het nieuws
Chat online
Kunnen we je helpen?

Het rapport geeft een beeld van de huidige arbeidssituatie in de glastuinbouw. En
van de uitdagingen waar de sector nu en in de toekomst voor staat. Op basis van
interviews en een expertmeeting presenteert het rapport suggesties om de uitdaging
voor de sector rond duurzame inzetbaarheid van personeel aan te gaan. Met
mogelijke acties en een rolverdeling.

Aanmelden
nieuwsbrief

Presentatie ‘Conferentie Circulaire Kas’
De presentatie geeft de belangrijkste uitkomsten van het rapport weer. Verder zijn
twee bijdragen aan de expertmeeting van 29 november 2018 opgenomen. Over de
toekomst van de sector met de arbeidsmarktanalyses 2018 van Colland (door Peter

Deel:

Loef) en de eerste bevindingen op basis van deskresearch en interviews (door Nico
van Hemert).



Contact
Reageren op dit item?
Mail of WhatsApp ons:




Infographic ‘Duurzame inzetbaarheid in de Circulaire
Kas’
Deze infographic geeft een goed overzicht van de uitdagingen waar de glastuinbouw
in Nederland voor staat. Van het wereldvoedselvraagstuk en de energietransitie tot
uitstroom van jongeren. Hoe zorgen we voor voldoende duurzaam inzetbare
werknemers om deze uitdagingen aan te gaan?

Rapportage Stagesimulator Noord-Holland’
De Stagesimulator is een succesvol project van adviesorganisatie Kasgroeit in de
regio Westland, Oostland en Barendrecht. De Stagestimulator brengt onderwijs en
bedrijfsleven bij elkaar en verbetert het imago van de groene sector. Deze
rapportage geeft aanbevelingen om de Stagestimulator uit te breiden naar NoordHolland en biedt de mogelijkheid om dit concept ook in andere sectoren op te
pakken.

Groen Kennisnet

 Over Groen Kennisnet

 Dossiers

 RSS feeds

Volg ons op:

 Contact

 Agenda

 Community

 Disclaimer

 Vakbladen

 Kennisbank

 Privacy & Cookie-verklaring

 Nieuws

 Wiki Groen Kennisnet

 Wegwijs in Groen Kennisnet

 Aanmelden nieuwsbrief

 Themaweken

Chat online
Kunnen we je helpen?

GKN Home OUD - GKN2

Portalen

Kennisbank

Leermateriaal



Over ons

Vakbladen

Dossiers

Nieuws

Overig
Projectgegevens
Deel:

Partners






Terra MBO



Gebiedscoöperatie
Westerkwartier



Collectief Groningen West



Staatsbosbeheer



Rabobank



Landschapsbeheer



Groningen

Keep improving your skills : de
gebiedscoöperaties als
vraagsturing voor Leven Lang
Ontwikkelen
Learning Communities vormen de beste manier om Leven Lang
Ontwikkelen (LLO) in de regio te stimuleren. In deze pilot is een
model voor zulke communities ontwikkeld. Dit model is
toegepast op LLO in een gebiedscoöperatie.
De pilot ‘Keep improving your skills – De Gebiedscoöperatie als vraagsturing voor
LLO’ heeft als doel om een model te ontwikkelen van succesvolle
samenwerkingsconcepten voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Om te beginnen is



Kredietunie Westerkwartier



Hanzehogeschool Groningen

Downloads


Publicatie ‘De
gebiedscoöperatie als
vraagsturing voor LLO’



Model ‘LLO dmv Learning
Communities’



Beschrijving regionale
experimenten



Europese best practice
analyse



Begrippenlijst



Preview video Terra en
Gebiedscoöperatie

daarvoor een werkgroep opgericht. Dit was een initiatief van Terra MBO en het
lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen (DCO) van de Hanzehogeschool

Actielijn

Groningen. De werkgroep bestaat uit de lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen,
professionals van Terra en de Hanzehogeschool en een onafhankelijke onderzoeker.

Leven lang leren

De werkgroep heeft eerst een analyse gemaakt van de bestaande leer- en
samenwerkingsconcepten van Terra en haar partners. Het gaat daarbij om

Laatste nieuws van
Groen Kennisnet

regioleren, regionale kennis- en innovatiewerkplaatsen en gebiedscoöperaties.

Learning communities beste basis voor LLO

1 december 2021
Minder ploegen maakt

Vervolgens zijn drie recente LLO-experimenten in Noord-Nederland beschreven en

koolstofopslag
mogelijk in

geanalyseerd. Daarbij is gekeken hoeveel potentie deze experimenten hebben voor
LLO. Aan de hand van deze analyse zijn kritische succesfactoren voor LLO
uitgewerkt en is onderzocht hoe regionale samenwerking een succesvolle basis kan
vormen voor LLO. De belangrijkste conclusie: LLO komt het best tot ontwikkeling in
Learning Communities. In zulke communities gaan leren, werken en innoveren
samen. Op die manier worden twee essentiële doelen van LLO behaald:


Verschillende groepen lerenden uit de triple helix komen samen: studenten en
leerlingen, hun docenten, onderzoekers, ondernemers en hun medewerkers.



Verschillende vormen van leren komen samen, op individueel en collectief vlak:
kennis creëren, kennis delen en kennis doorgeven.

landbouwbodems
30 november 2021
‘Friends with benefits’:
bacteriën, schimmels
en virussen essentieel
bij verduurzaming
gewasbescherming
29 november 2021

Model: communities begeleiden en evalueren
Op basis van de conclusies uit dit onderzoek heeft de werkgroep een integraal model
ontwikkeld voor het begeleiden en evalueren van Learning Communities. Dit model

Meer biodiversiteit en
voldoende ruwvoer
door meer precisie

helpt om verschillende vormen van regionale triple helix communities te beschrijven
en met elkaar te vergelijken. Daarnaast is het model geschikt om de actielijnen van
GroenPact in een integrale aanpak door te ontwikkelen. De werkgroep heeft dit
toegepast op de gebiedscoöperatieve aanpak (uitgewerkt in een visualisatie) en
aanbevelingen geformuleerd voor toekomstige samenwerking.

Doorontwikkelen regionale aanpak

Ga naar al het nieuws
Chat online
Kunnen we je helpen?

Tot slot heeft de werkgroep aandacht besteed aan het vervolg. Waar staan we nu?
Waar leggen we van daaruit de focus voor vervolgstappen? En hoe kunnen we de
actielijnen van GroenPact combineren en in de toekomst integraal benutten? Op
hoofdlijnen is geschetst hoe de regionale aanpak zo kan worden doorontwikkeld dat
onderwijs en regiopartners hier zo veel mogelijk van profiteren. Niet alleen in NoordNederland, maar ook in de rest van het land.

Prijzen
Deze pilot heeft internationaal veel aandacht gekregen. Zo heeft de European
Association of Development Agencies (EURADA) de Gebiedscoöperatie
Westerkwartier gebruikt als best practice

Deel:

voor innovatieve organisatievormen voor

regionale ontwikkeling. Bovendien heeft de Gebiedscoöperatie Westerkwartier de



prestigieuze Langmanprijs van Stichting Noord-Nederland



Aanmelden
nieuwsbrief

Contact
Reageren op dit item?
Mail of WhatsApp ons:

gewonnen.

Producten
Deze pilot heeft geleid tot de volgende eindproducten:



Publicatie ‘De gebiedscoöperatie als vraagsturing voor LLO’
Dit rapport beschrijft alle stappen in het werkproces van de pilot. Na een schets
van de beleidscontext volgen analyses van de bestaande LLO-concepten en experimenten in Noord-Nederland. Daaruit volgen de kritische succesfactoren en het
ontwikkelde model voor LLO via Learning Communities. Het rapport sluit af met een
blik op de toekomst.
Model ‘LLO dmv Learning Communities’
Dit model maakt het mogelijk om Learning Communities in de regionale triple helix
te beschrijven en te vergelijken. Door de vraag uit de regio, de gevraagde
competenties voor LLO en de arbeidsmarkt in kaart te brengen en die aspecten op
de juiste manier te combineren, ontstaat een werkende community.
Beschrijving regionale experimenten
De werkgroep heeft drie recente LLO-experimenten uit Noord-Nederland
geanalyseerd: Cowcept, Smart Farming en Samen in het groen. Daarbij is
onderzocht hoeveel potentie deze experimenten hebben voor LLO en wat de
kritische succesfactoren zijn. Voor elk experiment is een beknopte analyse
beschikbaar.
Begrippenlijst
Deze lijst

geeft de binnen de pilot gehanteerde definities voor verschillende termen

rond het onderwerp, zoals gebiedscoöperatie, Learning Community, en natuurlijk
Leven Lang Leren / Ontwikkelen. Om nieuwe begrippen te leren kennen en
misverstanden door uiteenlopende definities te voorkomen.

Regioleren als lerend systeem
- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden pas uw permissie voor cookies aan
In een combinatie van tekst, fotografie, illustratie, geluid en video wordt het
coöperatieve LLO-concept van Terra MBO, de Hanzehogeschool Groningen en hun
partners in de Gebiedscoöperaties verbeeld. Deze korte mediaproductie informeert
dee kijker en inspireert tot interactie en innovatie.
Europese best practice analyse
EURADA , de Europese Associatie van Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
(European Association of Regional Development Agencies) heeft de methodiek van
de Gebiedscoöperatie Westerkwartier beschreven als EU-brede best practice om
samenwerking in de regio te verbeteren.
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Bijenhoudersvereniging






Beroepsvereniging
Nederlandse Imkers



Insect Valley
EuropeImkervereniging Horst
& omstreken



Dibevo



Sectorgroep Agroleeft
Tuinbouw



Sectorgroep Agroleeft Open
Teelt

Werken aan toekomstbestendige
modellen voor onderwijs in de
groene sector
In de toekomst wordt Leven Lang Ontwikkelen steeds
belangrijker. Daarom ontwikkelden groene scholen en bedrijven
uit de regio Zuidoost Nederland samen concrete
onderwijsvormen die aansluiten op behoeften uit het
bedrijfsleven.



De Kameleon

Projectleider
Scilla van Cuijlenborg
Contactgegevens
Scilla van Cuijlenborg
tel. +31 6 44062164
Rini Rommetel. +31 6 51810199
r.romme@mboraad.nl

Downloads
Juist in de groene sector vragen grote maatschappelijke ontwikkelingen als



Projectformat cursus
Plantenfysiologie

sector zich hun leven lang kunnen blijven ontwikkelen. Daarom moet er voldoende
scholingsaanbod zijn dat aansluit op behoeften vanuit het bedrijfsleven. Dat lukt als



Projectformat certificaat
‘Houders van dieren’

onderwijs en bedrijven in de regio nauw met elkaar samenwerken: publiek-private
samenwerking. Zo wordt duidelijk waar de vraag van bedrijven ligt en kan het



Projectformat keuzedeel
‘Insecten kweken en

klimaatverandering en de sterk groeiende wereldbevolking om snelle verandering en
innovatie. Om aan die vraag te voldoen, is het belangrijk dat werknemers uit de

onderwijs daarop inspelen. Ook is het goed om het onderwijs flexibeler te maken.
Zodat werknemers bijvoorbeeld delen van een opleiding kunnen volgen of
certificaten kunnen krijgen voor losse modules. Zo wordt het onderwijsaanbod
interessanter voor het bedrijfsleven en daarmee rendabeler en toekomstbestendiger.

Groene samenwerking in Zuidoost Nederland
In deze pilot werken de onderwijsinstellingen CITAVERDE en Helicon samen met
bedrijven uit de groene sector in Zuidoost Nederland aan verschillende nieuwe
onderwijsconcepten die beter aansluiten bij Leven Lang Ontwikkelen. Zo combineren
ze de behoeften en vragen van studenten, werknemers en bedrijven in nieuwe
vormen van onderwijs. Om die behoeften in kaart te brengen, is om te beginnen een
marktinventarisatie gedaan.

Casussen: nieuwe onderwijsconcepten

verzorgen’


Projectformat modulaire
opleiding Food



Rapport projectresultaten



Interview over eigenaarschap



Animatie

Actielijn
Arbeidsmarkt

Laatste nieuws van
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Op basis van de resultaten van de marktinventarisatie zijn vier concrete casussen
uitgewerkt: de digitale cursus Plantenfysiologie, het certificaat ‘Houder van dieren’,

1 december 2021
Minder ploegen maakt

het keuzedeel ‘Insecten kweken en verzorgen’ en de modulaire opleiding Food. In
elk van deze casussen komt de publiek-private samenwerking op een andere manier

koolstofopslag
mogelijk in

naar voren, zoals hieronder beschreven. Op basis van de casussen zijn algemene
modellen ontwikkeld. Zo kunnen ze als voorbeeld dienen voor nieuw onderwijs in de

landbouwbodems

hele sector. Deze modellen zijn beschikbaar via de beschrijvingen hieronder. Bij het
ontwikkelen van de concepten en bijbehorende modellen profiteerden de betrokken

30 november 2021

bedrijven en onderwijsinstellingen van elkaars kennis en expertise.

‘Friends with benefits’:
bacteriën, schimmels

Casus 1: digitale cursus Plantenfysiologie

en virussen essentieel
bij verduurzaming

Vanuit het bedrijfsleven was vraag naar een cursus plantenfysiologie om het
kennisniveau van medewerkers te verbeteren. Kennismateriaal vanuit verschillende

gewasbescherming

Chat offline
Laat een bericht achter

bronnen is omgewerkt naar een aantrekkelijke online onderwijsmodule op MBO-

29 november 2021

niveau. De cursus is beschikbaar voor publiek en privaat onderwijs, zowel in
groepsverband als individueel.

Meer biodiversiteit en
voldoende ruwvoer
door meer precisie

Casus 2: Certificaat ‘Houder van dieren’
Om professioneel met dieren te mogen werken, is een certificaat nodig van
vakbekwaamheid volgens de laatste wettelijke eisen. Voor vijf verschillende
diergroepen zijn cursussen en keuzedelen ontwikkeld die hieraan voldoen.
Deelnemers uit het bedrijfsleven volgen een verkorte en persoonlijke leerroute,
bijvoorbeeld (deels) met thuisstudie.

Deel:



Ga naar al het nieuws

Casus 3: Keuzedeel ‘Insecten kweken en verzorgen’



In samenwerking met de Imkersbond, de Nederlandse Vereniging van Bijenhouders
(NVB) en Insect Valley Europe is een keuzedeel opgezet over het telen van bijen en



andere insecten voor studenten en medewerkers van bedrijven. De private
organisaties zorgen voor lesmateriaal en uitvoering, publieke instellingen voor
aanvullende lesstof, opdrachten en examinering.

Aanmelden
nieuwsbrief

Contact
Reageren op dit item?

Casus 4: Modulaire opleiding Food

Mail of WhatsApp ons:

Een bestaande foodopleiding is omgezet naar een opbouw in modules, zodat
medewerkers van MKB-bedrijven deze los kunnen volgen. De modules combineren
verschillende onderwijsvormen (blended learning) die al dan niet afhankelijk zijn van
tijd of plaats. Denk aan groepsbijeenkomsten, werkplekopdrachten en online
kenniscomponenten.

Rapport projectresultaten
In dit rapport beschrijven we alle resultaten die het project opgeleverd heeft. Het gaat
daarbij onder andere om een model voor het ontwikkelen van een curriculum met
zowel publieke als private leerroutes, een frame voor het opzetten van een
communicatieplan, en per casus een werkwijze niet-virtuele community met de rol
van alle betrokken bedrijven en organisaties en een werkwijze voor legitimering en
toetsing.

Interview over eigenaarschap
Doordat verschillende partijen samenwerken aan de cursussen, is niet meteen
duidelijk welke partij eigenaar is van de ontwikkelde materialen en
businessmodellen. In dit interview gaat CITAVERDE-directeur Marcel Creemers in op
verschillende overwegingen bij het bepalen van het eigenaarschap.
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Alle presentaties en
mateiralen van docentendag
Cross-overs







Presentatie Innovatie
Onderwijs en Cross-Overs



Presentatie workshop
Cross the Line



Instructieblad Dare 2 Cross



Instructieblad learning
history



Instructieblad Rubric



Video bij presentatie Cross
the Line



Nieuws

Tools en materialen van Cross-over
docentendagen

inspiration day


Presentatie TU Eindhoven



Video bij presentatie TU
Eindhoven



Presentatie workshop
World Skills: “VET schools

13 november 2018

Op een proactieve manier nog meer kennis vergaren over crossovers, dat kon tijdens de verdiepende docentendagen over het
thema Cross-overs. Tools en materialen die gebruikt zijn tijdens
de docentendagen zijn beschikbaar.

in times of disruptive
technologies”

Op de docentendag ‘Innovatie van het onderwijs’, waar 22 juni ruim 70 docenten op
af kwamen, konden de deelnemers kennismaken met het thema Cross-overs. In de
hierop volgende verdiepende docentendag, kregen de docentendag de kans met
collega’s verder te werken aan cross-overs in het onderwijs.
Het leren werken in een cross-over setting, vergt een nieuwe manier van leren,
denken en ontwikkelen. Niet alleen voor de student, maar ook voor de docent en
andere partners. Op deze docentendag kregen de docenten tools in handen om
onderwijs vorm te geven samen met niet-groene (onderwijs)-partners. Er werd op
een proactieve manier gewerkt met de nieuwe tools, zodat docenten deze zelf toe
kunnen passen.

Presentatie Food



Model World Skills



Video bij presentatie World
Skills

Links


Praktijkcases in Community
of Learning, bericht
GroenPact september 2018



Groene sector innoveert door
cross-overs, bericht
GroenPact 11 juni 2018

Deze dag was bedoeld voor de docent die zijn leerlingen in het vmbo wil
voorbereiden op een plek in de maatschappij met al haar veranderingen, voor de
lector die studenten in complexe opdrachten in de regio laat werken en voor de
docent die werkt aan doorontwikkeling van het curriculum op basis van de laatste
trends in de arbeidsmarkt. Het programma bevatte veel maatwerk waardoor iedereen
met zijn eigen ervaring deel kan nemen, toegevoegde waarde kan leren en nieuwe

Laatste nieuws van
Groen Kennisnet

inzichten op kan halen. Deelnemers gingen met een eigen stappenplan naar huis.

1 december 2021

In onderstaande alinea’s volgt een overzicht van de tools en materialen die gebruikt

Minder ploegen maakt
koolstofopslag

zijn tijdens de docentendagen.

Rubric
In de cross-over rubric beschrijven we onderdelen van het werken binnen een cross
overs setting en wat je laat zien als je hierin beginner of expert bent. Het invullen van
deze rubric helpt je om beter zicht te krijgen op jezelf en je team om zo bewust te
maken van de complexiteit en eigen inbreng binnen cross overs werken.


Klik hier voor meer informatie en het instructieblad.



Klik hier om zelf de Rubric in te vullen.

Learning history
Als je in een dynamische omgeving met meerdere partijen aan een lastige opgave
werkt, gebeurt er in korte tijd vaak ontzettend veel. Het is dan goed om af en toe stil

mogelijk in
landbouwbodems
30 november 2021
‘Friends with benefits’:
bacteriën, schimmels
en virussen essentieel
bij verduurzaming
gewasbescherming
29 november 2021
Meer biodiversiteit en
voldoende ruwvoer
door meer precisie
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te staan en terug te blikken op de afgelopen periode. Dat doen we via de methode
van een ‘learning history ’.


Klik hier om zelf de Learning History in te vullen.

Ga naar al het nieuws

Dare2Cross
Cross-over samenwerking ontstaat vaak omdat een maatschappelijk vraagstuk zo

Aanmelden

complex is, dat er meerdere kennisdomeinen nodig zijn. Hoe kom je tot een eerste
oplossingsrichting? Met een twist op het Dare2cross model is het stappenplan

nieuwsbrief

ontwikkeld.

Deel:







Contact

Klik hier om de tool te downloaden.

Reageren op dit item?

Notitieboek



Mail of WhatsApp ons:

In het notitieboekje zijn de belangrijkste onderdelen van de actielijn Cross-overs en
het werken in een cross-over context gebundeld. Je kunt dit terugvinden op de
website .

Contact
Wil je meer informatie over Cross-overs? Neem dan een kijkje op de website
www.cross-overs.nl . Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Mail dan naar
info@cross-overs.nl

(Bron foto: Pixabay )
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Bekijk de aftermovie van de
Groene Helden tour
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Flink bereik Groene Helden
Challenges

30 november 2021
‘Friends with benefits’:
bacteriën, schimmels
en virussen essentieel

22 januari 2019

bij verduurzaming
gewasbescherming

In maar liefst 12 steden wist GroenPact met de Groene Helden
tour meer dan 2.200 kinderen te enthousiasmeren voor de
groene sector en hen te laten zien hoe leuk, uitdagend en
bijzonder groen is.

29 november 2021
Meer biodiversiteit en
voldoende ruwvoer
door meer precisie

Het is ons gezamenlijk probleem: de jeugd kiest niet zo snel voor de groene sector.
Daardoor zou er wel eens een tekort aan Groene Helden kunnen ontstaan. Uit
onderzoek blijkt dat jongeren geen duidelijk beeld hebben van de groene sector.
Woorden als vooruitstrevend en technologisch komen niet meteen bij hen op.
De Groene Helden Tour trok van 6 oktober tot en met eind november door het land.
Kinderen konden tijdens de tour diverse Challenges aangaan. Van het oogsten van

Ga naar al het nieuws

bloembollen tot het spotten van insecten en het herkennen van ingrediënten. De
scores worden bijgehouden in een persoonlijk Groene Helden-paspoort.
Samen met de ondertekenaars van GroenPact zetten we een mooi bereik neer:
183.000 met een PR waarde van € 128.000. Daarnaast konden we rekenen op

Aanmelden
nieuwsbrief

mooie publicaties in Kas Magazine Special en FNV Magazine.
- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden pas uw permissie voor cookies aan

Contact
Reageren op dit item?
Mail of WhatsApp ons:

(Bron foto: Still YouTube Groene Helden)
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Projectleider
Inge Homan



Contactgegevens



ingehoman@outlook.com
tel. tel. 31(0)610536343

Links en downloads


Presentatie
segementatieonderzoek



Rapport
segmentatieonderzoek

Meer dan de helft van de jongeren
staat open voor groen
Op woensdag 13 juni werd het onderzoek ‘De groene sector
aantrekkelijk voor jongeren’? gepresenteerd aan
belangstellenden uit het groene onderwijs en bedrijfsleven. De
belangrijkste conclusie: meer dan de helft van de jongeren staat
open voor een loopbaan in de groene sector. Het
onderzoeksteam onderscheidde hierbij drie verschillende typen.



Nieuwsbericht en verslag van
de bijeenkomst

Laatste nieuws van
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1 december 2021
Minder ploegen maakt
koolstofopslag
mogelijk in
landbouwbodems

De aanvankelijke interesse van jongeren leidt echter niet automatisch tot een keuze
voor een beroep in de groene sector. Nog geen 5% van het aantal studenten in
Nederland kiest uiteindelijk voor een groene opleiding. Er werd tijdens de

30 november 2021
‘Friends with benefits’:

bijeenkomst uitgebreid stil gestaan bij de (mogelijke) oorzaken hiervoor. De
betrokkenheid van de deelnemers bleek hoog. Er werden vele vragen gesteld en

bacteriën, schimmels
en virussen essentieel

suggesties gedaan.

bij verduurzaming
gewasbescherming

Verschillende typen
Het onderzoeksteam deelden de geïnteresseerde jongeren in drie verschillende
typen:
1. Technologie minded jongeren (30%)

29 november 2021
Meer biodiversiteit en
voldoende ruwvoer
door meer precisie

2. Breed geïnteresseerde jongeren (27%)
3. Terughoudende jongeren (43%).
Elke groep heeft specifieke kenmerken en eigen waarden waarom zij geïnteresseerd
zijn in de groene sector.

Ga naar al het nieuws

Naast een potentiële interesse voor de groene sector bij meer dan 50% van de
jongeren, viel in dit onderzoek op dat veel leerlingen niet weten wat de
mogelijkheden en kansen in groene sector zijn, ze hebben weinig vastomlijnde
ideeën over toekomstige opleidingen en carrière.

Conclusie
Conclusie uit het onderzoek is dat er vooral gewerkt moet worden aan het bekender
maken van de groene sector bij jongeren. Hierbij moeten we ze vooral aanspreken
op hun eigen specifieke interesses en waarden, zoals uitgewerkt in de verschillende
typen in het onderzoek.
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Projectleiders
Jan Krol



Jacqueline Kroon



Contactgegevens


Jan Krol
tel. 06-53478653
e-mail j.krol@helicon.nl



Jacqueline Kroon
tel. 0621517487
e-mail
jacqueline.kroon@zlto.nl

INPACT, een innovatiestrategie
voor onderwijsteams

Actielijn

INPACT is een innovatiestrategie voor onderwijsteams in hun
omgeving. Deze actielijn van Groenpact heeft tot doel een
strategie te ontwikkelen die aansluit bij innovaties in het
bedrijfsleven en in de samenleving en daar ook een bijdrage aan
levert. Door middel van deze strategie en ontwikkelde toolkit
krijgt innovatie een centrale plek in het onderwijs

Laatste nieuws van
Groen Kennisnet

De strategie borgt het proces van idee tot realisatie. Tijdens het proces worden

Innovatie

1 december 2021
Minder ploegen maakt
koolstofopslag
mogelijk in
landbouwbodems

cruciale rollen zichtbaar en worden externe personen en/of organisaties betrokken.
30 november 2021
‘Friends with benefits’:
Bijzonder is dat er naast de toolkit hbo
studenten als junior-sprintmasters ingezet
worden om het proces te optimaliseren en
inspireren. Voor begeleiding van de
sprintsessies is een 'train-de-trainer'
programma beschikbaar zodat de scholen na
een sessie zelf met de innovatiestrategie
verder kunnen. Daarmee wordt een flinke impuls gegeven aan de
professionaliseringsbehoefte om innovaties te versnellen.

bacteriën, schimmels
en virussen essentieel
bij verduurzaming
gewasbescherming
29 november 2021
Meer biodiversiteit en
voldoende ruwvoer
door meer precisie

Groenpact beoogt de opgedane kennis en best-practices te delen door middel van
een interactief platform van Groenpact.
- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden pas uw permissie voor cookies aan
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Onderwijsteams van vmbo tot WUR die hiermee aan de slag willen kunnen zich
aanmelden via info@groenpact.nl
kick-off van de innovatiestrategie.

om kennis te maken met het innovatiespel als
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