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Feiten en meningen

I have a dream
Bart van Kuik, adviseur KPC Groep: “Mijn
droom voor het groene onderwijs is dat leerlingen,
studenten en werknemers een herkenbare plek
hebben waar zij met gevoel en verstand kunnen
ontdekken hoe zij hun leerloopbaan verder vorm
kunnen geven. Het groene onderwijs voelt zich als
een vis in het water in elke regio. Daarbij zijn lef,
ondernemerschap en duurzaamheid de zichtbare
elementen, die veel dromen waar gaan maken!”

Toon van der Ven, Stoas Wageningen
Vilentum Hogeschool: “Planten, dieren,
bloemen, weiden, kassen, keukens, laboratoria: van
ruiken, proeven en zien tot hi-tech, dat is groen
onderwijs nu al - een opwindend terrein, bevolkt
door gedreven en collegiale mensen. Dit onderwijs
met deze mensen vormt de basis voor ‘n belangrijk
deel van onze economie, met gelukkig steeds meer
oog voor ecologie. Maar zonder dat we dat bewust
willen, is groen onderwijs een ‘wit bastion’ en
daarmee geen eerlijke afspiegeling van onze
maatschappij. Meer kleur en fleur, niet alleen in de
wei, maar ook in ons onderwijs, dat is mijn droom.
Want groen onderwijs kan de opstap zijn naar
nieuwe oplossingen waar de wereld zo op zit te
wachten, maar alleen als iedereen mee kan doen.”
Jos Geerligs, adviseur Raccent: “Ik lees nog
wel eens een oude uitgave van Groen Onderwijs dat
in september 1958 begon als Maandblad voor het
Land- en Tuinbouwonderwijs. In die tijd schreven
leraren, directeuren en inspecteurs artikelen en
boekbesprekingen die gericht waren op het
verbeteren van het vakmanschap van de leraar. Ik
waan me bij het lezen van het huidige Groen
Onderwijs op een receptie waar alles luchtig en
vluchtig voorbij komt. En ik droom van Groen
Onderwijs dat met stevige kost gericht is op
professionele ontwikkeling van leraren bijvoorbeeld
met een bespreking van Identiteit van Paul
Verhaeghe.”
Frans van Leijden, directeur HAS Hogeschool Limburg: “Groen onderwijs is om van te
dromen. Wat is er nu mooier om onderwijs te
volgen dat in de kern gaat over ons eten en onze

Het boek ‘Mijn droom voor ons land’ is begin september
gepresenteerd. Wat daarin direct opvalt, is dat veel
mensen dromen van groen, plant, dier en gezonde
voeding. Wat is uw droom voor het groen onderwijs?

omgeving. En in het verlengde daarvan over onze
gezondheid en welbevinden. Mijn droom voor
groen onderwijs is dat jongeren van nu zich bewust
worden van het belang van die omgeving, wat die
voortbrengt en hoe dit van invloed is op je eigen
leven en dat van de generaties na jou. Gezond leven
is gezond eten in een gezonde wereld. Als je door je
opleiding daar een bijdrage aan wilt leveren, ben je
van onschatbare waarde voor je medemens.”
Sander Wierikx, namens Studentenraad
Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool:
“Groen onderwijs laat de leerlingen proeven van de
unieke kansen die de natuur ons biedt. Denk
bijvoorbeeld aan: leren wat de omgeving van een
boerderij kan betekenen voor zowel kinderen en
ouderen. Groen onderwijs biedt kansen om
leerlingen en studenten te laten leren over voeding,
dieren, planten, agrarische technieken en nog veel
meer. Leerlingen doen ervaringen op in de
‘agrarische wereld’, van het telen van gewassen tot
het runnen van een veehouderij of zorgboerderij.
De agrarische tak blijft ook altijd belangrijk in
Nederland, als ‘het land van de agrarische kennis’.
Deze kennis en ervaringen moeten zich blijven
voortzetten, dat is onze droom.” ■

Wat is uw mening?
Vul de poll in op
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