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Groene Hart Academie 
 
 

 

Karin van Beckhoven 
 

Hogeschool Inholland  



Groene Hart Academie als voorbeeld 

• Kenniswerkplaats: 5 O´s  
 

• Verbindt complexe en meerjarige 

vraagstukken uit de regio met het 

onderwijs  
 

• Meerjarige Kennisagenda   
 

• Regioleren: samenwerken en leren 

binnen kennisvraagstukken 
 

• Meerwaarde voor regio en 

onderwijs & onderzoek 
 

• Verbinden van mensen en kennis 
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De 5 O’s 
 

  

Ondernemers 

 Gezamenlijk opereren in innovatieve regio 

 Oplossingen voor concrete vraagstukken 
 

Omgeving 

 Verhoging betrokkenheid bij invulling omgeving 

 Medeverantwoordelijkheid bij vraagstukken 
 

Overheden 

 Samenwerken aan maatschappelijk relevante thema’s 

 Verbinden met onderwijs en onderzoek 
 

Onderwijs  

 Leren in innovatieve authentieke omgeving 

 School als regionaal kenniscentrum 
 

Onderzoek 

 Robuuste kennispartner, samen met het onderwijs 

 Articuleren van vragen 
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Thema’s Groene Hart Academie 

 

4 



 van KennisArena naar  

     Kennisagenda Groene Hart 
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Kader voor de 

kennisvraagstukken 

vanuit de vijf O’s  
 

Kapstok voor de 

verbinding tussen 

onderwijs en regio 



Groene Hart Academie werkt! 

• 70 vraagstukken  

• 100.000 student-uren 

• Opdrachtgevers 

• WUR – HBO – MBO (verbinding) 

• Stage, afstudeeropdrachten, Green Junior 

projecten, groepen studenten binnen vak of minor 

• Expertmeetings met ondernemers, overheid, 

omgeving, onderzoekers, docenten en studenten  
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Opstellen recreatieve visie 

voor  

de Venen en  

de Utrechtse Waarden  
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Studenten presenteren de visie aan 

stakeholders uit het gebied 
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Omgevingsanalyse 

Strategie 

Meervoudig 

landschap 

Visie van de 

ondernemer 

Interne analyse 

Bedrijfstactiek 

Van chaos naar begrip Van begrip naar strategie Van strategie naar bedrijfstactiek 

Ontwikkelen verdienmodel voor 

ondernemers: 

natuurondernemerschap 



Vraag  project  resultaat 
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Kennisagenda en doelen GHA? 

Vraagarticulatie, betrekken O’s, verwachtingsmanagement  

Matching met onderwijs 

Kick- off  bijeenkomst 

Studenten maken plan van aanpak 

Rapport 

Presenteren in regio 

Evaluatie en bespreken leerwinst 

Studenten werken aan opdracht  

Vraag uit de regio komt binnen bij Groene Hart Academie  

Kennisdeling: Eindproduct website 

 

 

Afspraken 

Expertmeeting 



Voorbeeld van kennisvraagstukken 

• Toekomstvisie Droogmakerijen 

Nieuwkoop 

• Een duurzamer Spaarnwoude 

• Kanovisie voor het Groene Hart 

• Revitalisering Langeraarse 

Plassen: water, natuur en 

recreatie 

• Aalsmeer: een blik vooruit! 

• GroenHartige taart 
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Juni 2013  

Bijeenkomst Biobased Economy  

in het Groene Hart met 70 experts:  

ondernemers, overheid, onderzoek,  

onderwijs en omgeving. 

 

  

 Aanvulling  

Kennisagenda Biobased Economy 

 

 

 

 

Bijeenkomst 2014:  

Participatie in de samenleving:  

hoe betrek je de burger meer bij 
natuur 

en leefomgeving 
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Kritische succesfactoren 
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• Vraagarticulatie 

 

• Verwachtingsmanagement 

 

• Slow advice 

 

• Matching 

 

• Eigenaarschap  

 

• Van project naar traject 

 

• Financiering in kind en in cash 
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Meerwaarde regio 

 

* Met de 5 O’s los je  vragen op 

* Kennis samen creëren en delen 

* Out of the box denken 

 

Betrokkenen  KWP 

 

* Kenniswerkplaatsmanager 

* Regio 

* Onderwijs  
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10 kenmerken van een Kenniswerkplaats 

1. Verbindt vraagstukken  

2. Creëren leeromgeving  

3. Meerjarige kennisagenda 

4. KWP een samenwerkingsverband  

5. School heeft positie in de regio 

6. Meerjarige complexe actuele vraagstukken 

7. Verbinding onderwijskolom 

8. Creëren, delen, valoriseren van kennis 

9. Kennisdeling voor stakeholders  

10.Competenties van de student en docent  
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