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De activiteiten in het project E-learning modules bestaan uit de ontwikkeling van zes elearning modules. Deze modules zijn ontwikkeld ten behoeve van een groter project 'Elearning', inmiddels ontwikkeld richting een pakkender titel 'Leer je Groen'. Echter vallen
onder de specifieke aanvraag bij het Aequorfonds enkel de zes modules, waarbij de
vergoeding van het Aequorfonds een deel van de kosten dekt (zie begroting). Voor een
beter begrip van de ontwikkeling van de e-learning modules volgt hierbij een korte
toelichting op het project E-learning, ofwel 'Leer je Groen'.
Meerdere organisaties in de sector bos en natuur signaleerden dat er de behoefte is om
alle werknemers en vrijwilligers in de sector bos en natuur een bepaalde basis mee te
geven die nodig is voor een professionele, veilige en correcte uitvoering van het werk.
Hiertoe is in de zomer van 2016 een CMS en LMS (learning managment system) voor elearning modules binnen de bos- en natuursector ontwikkeld. Inmiddels is de
ontwikkeling hiervan dusdanig ver dat is gekeken naar een representatieve naam voor
het geheel. Zo is 'Leer je Groen' op ontstaan. Doel is het creëren en aanbieden van een
efficiënte en breed toegankelijke leermogelijkheid waar deelnemers diverse modules
kunnen volgen ter verhoging van hun kennis.
Deelnemers kunnen op www.leerjegroen.nl de verschillende modules volgen. Om het
platform zo aantrekkelijk en interessant mogelijk te maken is het de bedoeling dat dit
platform met zoveel mogelijk goede en geschikte modules wordt gevuld. Met de bijdrage
van het Aequorfonds en de deelname en financiële bijdrage van sociale partners zelf zijn
de eerste zes modules ontwikkeld. Het betreft de ontwikkeling van de volgende modules:
1)
Knotbomen
2)
Veilig binnen werken
3)
Veilig buiten werken
4)
Veilig werken met handgereedschap
5)
Hoogstamfruitboomgaarden
6)
Zoönosen
De eerste zes modulen hebben veel inzicht geboden in: 1) hoe een module efficiënt tot
stand komt (redactiewerk, gebruik van fotomateriaal, reacties van meelezende en
deelnemende experts etc.) 2) de mate van gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid
van het systeem en 3) de samenwerking tussen alle deelnemende partijen en hun
bijdrage aan het platform. De goedgekeurde aanvraag voor verlenging bij het
Aequorfonds heeft voor voldoende ruimte gezorgd om de ontwikkeling van de zes
modules succesvol en kwalitatief uit te voeren en op te leveren.
communicatie en bestpractice
Er is een artikel opgesteld met de aankondiging van de lancering van 'Leer je Groen'. Dit
artikel is verspreid via het vakblad bos en natuur, de websites en nieuwsbrieven van alle
deelnemende organisaties. De lancering heeft plaatsgevonden op 29 september op de
beheerdersdag: een dag voor uitwisseling van kennis en ervaringen over het beheer van

bos, natuur en landschap. De beheerdersdag is een dag waar een groot deel van
werknemers in de sector op afkomt. Dit jaar was er een recordaantal bezoekers van 650!
Op deze dag is het platform 'Leer je Groen' geïntroduceerd in de opening van het
programma. Tijdens de lancering is het Aequorfonds genoemd als één van de financiers
van het platform en de modulen. In een eigen stand zijn laptops geïnstalleerd om
deelnemers kennis te laten maken met de online modules. De reactie van gebruikers op
de modules was positief te noemen.
De grootste informatieverstrekking heeft binnen de deelnemende organisaties zelf
plaatsgevonden en moet daar nog plaatsvinden. Alle potentiele gebruikers moeten aan
het systeem worden toegevoegd. Dit is iets wat de organisaties zelf moeten doen.
Vervolgens kan communicatie hierover plaatsvinden.
Realisatie;
De ontwikkeling van zes e-learning modules is gerealiseerd. Deze modules zijn allemaal
geplaatst op www.leerjegroen.nl.
Samenwerking en organisatie;
De leden van de VBNE en sociale partners zijn betrokken. Dit zijn: Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, LandschappenNL, Natuurnetwerk gemeenten, Federatie Particulier
Grondbezit, Defensie, Algemene Vereniging Inlands Hout, FNV en CNV. De VBNE
faciliteert deze organisaties bij hun overleg. Daarnaast is IVN ook aangehaakt als partner
bij het platform. Helicon is rechtstreeks betrokken door de redacteur van de modules.
Voor een permanente succesvolle vormgeving en inrichting van 'Leer je Groen' is de
samenwerking in de loop van de tijd anders (en uitgebreider) ingericht.
De VBNE vervult de rollen van coördinator, (faciliterend) beheerder en administrateur als
vertegenwoordiger van de sociale partners in de sector bos en natuur. Deelnemende
organisaties die participeren in de samenwerking vallen onder de regie van de VBNE. De
VBNE voert regie op de werkzaamheden in overleg met de deelnemende organisaties. In
een vaste overlegstructuur hebben alle partijen een gelijkwaardige inbreng.

