Hoe
dichter bij
de praktijk
hoe beter
Na een paar jaar docent in groen
onderwijs werd Esther de Snoo
redacteur voor een agrarisch vakblad.
“Waar je in onderwijs altijd achter de
ontwikkelingen aanloopt, sta ik nu
vooraan.”
esther de snoo
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