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Op bezoek bij de boer



Boerderijeducatie

Kinderen leren middels belevend leren over de 
herkomst en de wijze van productie van ons 
voedsel, de relatie met natuur, milieu en 
gezondheid als ook betrokkenheid bij de 
leefomgeving.

- Transparant

- Met alle zintuigen



Maatschappelijke 
impact

• Educatie kan een attitude- en soms ook 
gedragsverandering geven

• Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die 
integrale natuureducatie hebben gevolgd 
significant meer kennis hebben over gezonde, 
verse en duurzame voeding dan kinderen die 
alleen schooltuinlessen hebben gehad. Deze 
laatste groep heeft weer meer kennis dan 
kinderen die helemaal geen lessen hebben gehad 
(Dijkshoorn-Dekker, M. en A. De Blaeij (2015))



Maatschappelijke 
impact

• 240 educatieboeren ontvangen ca. 65.000 
schoolkinderen per jaar

• Educatieboeren ontvangen veel mensen op 
hun bedrijf op te laten zien hoe de productie 
van voedsel werkt:
– 100-500 bezoekers per jaar 28%

– 1.000-10.000 bezoekers per jaar 29%

– >10.000 bezoekers per jaar 13%



Thema’s

- Beleven
- Milieu
- Natuur&Techniek
- Cultuur
- Woordenschat
- Rekenen&Meten
- Mens&Natuur
- Discussiëren
- Samenwerken
- Gezondheid&Voeding



Boerderijeducatie

• Sluit aan bij kerndoelen uit het onderwijs:

– Excursiemogelijkheid die aansluit op te 
behandelen lesstof uit methodes van de diverse 
vakgebieden, of geïntegreerd kunnen worden 
binnen projecten. 

– Er wordt veel belang gehecht aan praktijkgericht-
of contextgericht leren, waarbij veelal in 
projectvorm leerlingen zelf moeten leren 
ontdekken, onderzoeken etc. 



Boerderijeducatie

• Onderbouw:

– Onderwerpen die aansluiten bij de 
belevingswereld

• Middenbouw:

– Naast zintuiglijk ook theoretisch onderbouwd

• Bovenbouw:

– Zowel theorie als praktijk over waar en hoe ons 
voedsel geproduceerd wordt



Klik hier voor de film

https://www.youtube.com/watch?v=zxXCLX7tPKg


Het platform

• Het Platform Boerderijeducatie Nederland is een samenwerkingsverband 
van 13 regionale initiatieven, ZuivelNL en LTO Nederland

• De regionale initiatieven bestaan uit boerenbedrijven uit verschillende 
sectoren die zich richten op het basis-, middelbaar en speciaal onderwijs, 
waarbij kinderen zelf kunnen zien, horen, voelen en beleven waar ons 
voedsel vandaan komt. 

• De deelnemende partijen hebben met elkaar kwaliteitseisen op het 
gebied van veiligheid, hygiëne en educatieve vaardigheden afgesproken. 
Bedrijven ontvangen daarvoor het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland.

• Op de website www.boederijeducatienederland.nl kunnen leerkrachten 
per provincie zien welke educatieboerderijen te bezoeken zijn en is 
lesmateriaal per sector samengebracht.

http://www.boerderijeducatienederland.nl/


Het Keurmerk

Keurmerk Boerderijeducatie Nederland

Educatieboeren aangesloten bij het platform zijn in het 
bezit van:

• Verklaring omtrent gedrag (VOG)

• Risicoprotocol doorlopen

• Bedrijfshulpverlening (BHV)

• Verzekering nevenactiviteit boerderijeducatie

• Training Belevend Leren (educatieve scholing)



Het lesmateriaal

• Via sectoren

• Via ketenpartijen

• Bedrijfsleven

• Maatschappelijke organisaties

• Eigen samenstelling samenwerkingsverbanden



Financiering

• Boerderijles 1,5u -2u

• Educatieboer ontvangt € 100,- tot €150,- per 
les

• Overheid, bedrijfsleven, scholen

• Structurele samenwerking met zuivelsector 
(ZuivelNL)



De uitdaging

Boerderijeducatie is een aanbodgerichte 
activiteit van agrarische ondernemers in het 

buitengebied. 

Hoe bereikt een educatieboer zijn publiek?



Meer info

www.boerderijeducatienederland.nl

info@boerderijeducatienederland.nl

Mieke Theunissen 06 109 43 793


