Greetje Cnossen

“HET IS BELANGRIJK DAT NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW
IN HET CURRICULUM KOMT”
Hoe ben jij betrokken bij natuurinclusieve landbouw?
“De natuur en leefomgeving heeft altijd al mijn persoonlijke interesse gehad. Ik zag in de afgelopen
jaren jammer genoeg het landschap veranderen, van divers en vol leven naar eentonig groen. Ik wil
me inzetten om een verandering aan te brengen. Op school hebben wij de kans om jongeren dingen
te kunnen meegeven en te leren, en die wil ik graag benutten. Zo heb ik meegewerkt aan het
Leerboek natuurinclusieve landbouw, gemaakt met verschillende partijen voor verschillende
leerniveaus, en beschikbaar via Groen Kennisnet. Het leermateriaal wordt bijgehouden, zodat het
actueel is. Met mijn collega’s probeer ik natuurinclusieve landbouw te verweven in het vmbocurriculum waar dat mogelijk is.”

Hoe ervaren je leerlingen natuurinclusieve landbouw?
“Voor de vmbo-lessen zetten we laagdrempelig in, bijvoorbeeld door het maken van een nestkastje.
Het nestkastje staat centraal met daarnaast info over het leefgedrag van vogels. De leerlingen zijn
over tastbare zaken wel enthousiast. We moeten zorgen dat het niet te abstract wordt. Je moet
eigenlijk bij een nul kennisniveau beginnen. Waarom vallen de blaadjes eigenlijk van de boom in de
herfst? Wij gaan, doordat we altijd al met groen bezig zijn vaak al veel te ver op een onderwerp in.
Heel veel leerlingen hebben geen groene achtergrond, ze zijn blanco. Wij mogen hen de waarheid
leren.”

Wat zou je graag willen qua natuurinclusieve landbouw en het vmbo?
“Dat de leerlingen groen en natuur kunnen ervaren met hun zintuigen: ruiken, horen, voelen, zien.
We zouden graag nog veel meer met ze op excursie willen. Het is belangrijk dat natuurinclusief in het
curriculum komt. Dan kunnen docenten standaard tijd aan dit onderwerp besteden. Docenten
moeten zich richten op de vereiste competenties en vakken voor hun leerlingen. Als er nog wat
ruimte is kunnen zij dat aan zaken besteden waarvan zij de meerwaarde zien. Het zou jammer zijn als
natuurinclusief in dit vakje belandt. Het is veel te belangrijk en daarom noodzakelijk dat het in het
curriculum is ingebed.”

Wat heb je daarvoor nodig?
“Een goede verbinding met elkaar, met de collega’s en het netwerk rond de school. Zijn er
mogelijkheden om op excursie te gaan of een project op te pakken? Zodat de leerlingen de natuur
zelf kunnen beleven? Samen kansen zien en deze oppakken vind ik heel waardevol. En zoals ik al zei:
opnemen in het curriculum. Zo’n nationale samenwerking als het samenstellen van het Leerboek
natuurinclusieve landbouw is waardevol. Dus een goede verbinding met andere (onderwijs)partijen
helpt ook enorm.”
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Waar liggen de uitdagingen met betrekking tot natuurinclusieve landbouw?
“Ik zou wel willen dat er weer meer diversiteit in de natuur is. Voor onze rust en gezondheid is dit
heel belangrijk. We kunnen nu het tij nog keren. Boeren willen wel veranderen maar hebben ook tijd
en hulp nodig om met dit nieuwe model te kunnen verdienen. Daar ligt een grote uitdaging. Voor het
onderwijs ligt er een kennisrol die wij op moeten pakken.”

Hoe zie je de landbouw over 10 jaar?
“Een paar stappen terug, misschien wel richting biologische landbouw. Ik denk dat hierbij
kleinschaligere bedrijven passen die met natuurwaarden werken. Het zou een goede ontwikkeling
zijn wanneer deze ondernemers ook de natuurwaardes kunnen verzilveren. Hoe dat gerealiseerd
moet worden is een grote uitdaging waar we met zijn allen voor moeten gaan. En het kan nog. Als je
ziet hoe het landschap in 5 jaar achteruit is gegaan... dan kan het ook in 5 jaar weer een stuk
natuurlijker!”
Wie is Greetje Cnossen?
Greetje Cnossen is vmbo-docent Plant en
Groen aan het Nordwin College in Friesland.
In 2017 werd zij verkozen tot de eerste
‘Duurzame Docent’ en recent won zij met
haar leerlingen de Impactprijs Groen
Onderwijs met het project ‘Tuinen
verbinden’. Ze heeft een groen hart, is
enthousiast, ervaren en bevlogen. Enige jaren
terug werkte ze mee aan het Leerboek
natuurinclusieve landbouw.
(https://wiki.groenkennisnet.nl/display/LNL/L
eerboek+Natuurinclusieve+Landbouw+%28V
%29MBO)
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