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Reglement Boerderijeducatie Salland (BES)  
 
Versie december 2020 
Deelname aan Boerderijeducatie Salland (BES) betekent een 
lidmaatschap via BES bij Boerderijeducatie Nederland (BEN).   
De werkgroep heeft op basis van de eisen van BEN, eisen financiers en  
input vanuit andere samenwerkingsverbanden, bijgaand reglement 
opgesteld. 
Met deelname aan BEN en BES geven leden aan zich te conformeren 
aan en te handelen naar dit reglement om zodoende te werken aan 
professioneel boerderijeducatie in de regio. 
 
Dit reglement wordt geregeld bijgesteld. Elk lid is verantwoordelijk om kennis te nemen van eventuele 
wijzigingen. Het reglement zal te vinden zijn op de website van BES. 
 
Doelgemeenten Boerderijeducatie Salland, Dalfsen 
Doelgroepen leden BES zijn scholen uit Salland (Deventer, Olst-Wijhe en Raalte) en Dalfsen. Mogelijk in de 
nabije toekomst ook het Vechtdal (Ommen, Harderberg). 
 
Artikel 1 Leden/ agrarisch bedrijf 
Leden bieden: 
1. Kwalitatieve lessen op boerenbedrijven aan scholen uit Salland e.o.. De educatie voldoet aan de 

landelijke normen van het Platform Boerderijeducatie Nederland, te weten: 
• Bedrijven hebben een cursus ‘Belevend Leren’ gevolgd; 
• Bedrijven beschikken over een geldig BHV-certificaat (jaarlijks herhalen), een VOG-verklaring, een 

RI&E en zijn verzekerd voor nevenactiviteiten op het bedrijf; 
• Bedrijven monitoren de geboden kwaliteit door middel van collegiale bezoeken; 
• Aanbevolen wordt het GD-keurmerk zoönose. 
Is aan bovenstaande voldaan, dan ontvangen leden het landelijk keurmerk boerderijeducatie van 
Boerderijeducatie Nederland. 

2. Een didactisch verantwoord programma met lesmateriaal geschikt voor de doelgroepen dat door ieder 
educatiebedrijf gekozen wordt: Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, BSO.  Via ZuivelNL worden 
diverse programma’s beschikbaar gesteld te gebruiken voor melkveehouders. Voor uitleen aan leden 
melkveehouders heeft BES een aantal leskisten voor groepen 3 t/m 8 beschikbaar. Lesmaterialen voor 
overige sectoren zijn in ontwikkeling. Dit dienen de educatieboeren voorlopig zelf te maken op basis 
van beschikbare opdrachten.  

Daarnaast: 
3. Hebben bedrijven beschikking over een ontvangstmogelijkheid, toilet en wasbak; 
4. Wordt op melkveebedrijven geen rauwe melk aan kinderen geschonken; zie toelichting: 

https://www.zuivelonline.nl/zuivel/boerderij/rauwe-melk/ 
5. Wordt eventueel tijdens het boerderijbezoek een boerderijproduct (melk, kaas, fruit, groenten etc) 

aangeboden om te proeven, maar geen rauwe melk; 
6. Zijn bedrijven vermeld op de websites www.boerderijeducatiesalland.nl en op de landelijke website 

www.boerderijeducatienederland.nl en zorgen bedrijven ervoor dat de informatie up-to-date is. 
7. Dragen leden actief bij aan werving van scholen en boer-school verbinding. 
8. Nemen bedrijven deel aan inspiratiebijeenkomsten/ ledenbijeenkomsten. Reageren leden op mails en 

berichten van de werkgroep, de coördinator of van Boerderijeducatie Nederland. 
9. Zorgen leden ervoor dat er voorafgaand aan een bezoek contact is geweest met de school over of het 

bezoek door gaat, of de begeleiding is geregeld en het lesmateriaal duidelijk is.  
10. Hebben leden weet van het Protocol Zoönose op een educatieboerderij dat door alle regionale 

samenwerkingsverbanden is opgesteld. Dit document beschrijft welke maatregelen je kunt nemen om 
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een zoönosebesmetting te voorkomen. En hoe te handelen wanneer er een zoönosebesmetting 
geconstateerd is. Het document is te vinden achter de inlog van BEN  
(infopagina BEN). 

11. Leden hebben weet van het privacy recht. Foto’s van kinderen die duidelijk herkenbaar zijn, mogen niet 
zonder toestemming van de ouders, gebruikt worden voor publicaties, website, social media, ect. Met 
leerkracht afstemmen welke foto’s eventueel gebruikt mogen worden. 

Overige punten: 
• Bij uitbraak van besmettelijke dier/planten/humane ziektes kan BES besluiten om het ontvangen van 

scholen geheel of voor een bepaalde groep bedrijven te staken. 
• BES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitbreken van dier/plant /humane ziektes.  
• BES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen op een bedrijf of op weg naar een bedrijf. 
• BES kan niet aansprakelijk worden gesteld na het ziek worden van bezoekers van een bedrijf na het 

bezoek.  
 
Artikel 2 Toetreding nieuwe leden 
1. De werkgroep beslist over toetreding van nieuwe leden. 
2. Agrariërs kunnen toetreden als lid van BES als:  

• het bedrijf een volwaardig agrarisch bedrijf is waar het voedselproductieproces zichtbaar is. 
• het bedrijf voldoende belevingswaarde kan bieden (kijken, voelen  proeven, bij voorkeur in contact 

met de dieren). 
• het bedrijf dichtbij scholen ligt in het werkgebied van BES.  
• er voldoende vraag is vanuit de scholen voor een extra educatiebedrijf of een bepaald type bedrijf 
• het bedrijf voldoende te bieden heeft aan scholen. 

3. Nieuwe leden die een taak willen vervullen in de werkgroep krijgen voorrang.  
4. Aanmelden nieuwe leden loopt via de werkgroep. 
 
Artikel 3 Opzeggen lidmaatschap of royement deelnemers 
1. Leden die willen stoppen geven dat uiterlijk door in de maand november. 
2. Als een bedrijf faalt in haar educatie programma of wanneer niet aan de eisen van dit reglement wordt 

voldaan, kan BES een deelnemer royeren.  Er zal geen financiële compensatie worden verstrekt.  
 
Artikel 4 Contributie BES en lidmaatschapskosten Boerderijeducatie Nederland (BEN) 
Uitgangspunt is dat BES geen jaarlijkse contributie hoeft te vragen van de deelnemers. Wel wordt verwacht 
dat leden zelf hun nascholing en herhalingstraining BHV financieren. 
Lidmaatschap BEN kost jaarlijks circa 100,- per deelnemer. Indien de werkgroep hier financiële middelen 
voor heeft, betaalt de werkgroep deze lidmaatschapskosten, nu met ondersteuning van de 
melkveebedrijven door ZuivelnNL Indien de financiële middelen ontoereikend zijn kan een beroep worden 
gedaan bij de leden.  
 
Artikel 5 Doelgroep BES 
1. De doelgroepen van de leden van BES zijn alle groepen van het Basis- en Voortgezet onderwijs en 

B.S.O.’s.  
2. Echter om organisatorische en financiële redenen wordt ervoor gekozen om in de eerste jaren te 

focussen op het Basisonderwijs uit ons werkgebied. Dit betekent dat de financiële afwikkeling van 
lessen B.O. loopt via BES. De andere doelgroepen kunnen rechtstreeks bij een lid terecht.  

3. Groepen uit aangrenzende gemeenten kunnen ook ontvangen worden. De facturatie hiervoor loopt via 
het eigen samenwerkingsverband.  

 
Artikel 6 Reserveringssysteem Boerderijeducatie-oost 
Voor roostering lessen is er een digitaal reserveringssysteem voor vijf samenwerkingsverbanden in 
Overijssel en Gelderland (Kiekeboer’n, Ijsseldelta, Salland, Leren bij de Boer en Boerenwijs). Voorlopig is 
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deze alleen operationeel voor het basisonderwijs (BO). In de toekomst kan er ook een aanbod omschreven 
worden voor het VO en de BSO. Alle boekingen BO lopen voortaan via dit reserveringssysteem!  
 
Artikel 7 De route van boeking tot facturatie 
Basisonderwijs: 
§ Een educatieboer heeft contact met een school. 
§ Overleg met de leerkracht wat de inhoud van de les kan zijn. Maak iets over je eigen bedrijf met daarbij 

jouw regels op het bedrijf. De handleiding (voor lessuggesties ter voorbereiding en verwerking van het 
boerderijbezoek op school) staat online op de site van BES (klik hier) en wordt ook meegestuurd met 
de ontvangstbevestiging naar de school. 

§ Laat een leerkracht BO een les boeken via de aanmeldlink op de site van BES: www.nmegids.nl/be-
oost.  

§ Komt een school via de promotiekanalen van de Ulebelt, dan boekt de school in hetzelfde rooster 
(deze is gekoppeld aan de site van de Ulebelt). 

§ Voor zichtbaarheid in het systeem moet je als educatieboer beschikbaarheidsdata hebben ingevoerd: 
Dit gaat via www.nmegids.nl/be-oostrooster. Ieder educatieboer in oost krijgt een mail met de 
inloggegevens en een instructie.  

§ In het reserveringssysteem staan 4 breed omschreven programma’s van 2 uur (groep 1/2, 3/4, 5/6 en 
7,8). Heb je een aanvullend/ eigen aanbod, spreek dit dan afzonderlijk af met de school (evt met een 
aanvullend tarief). De buitenlesdag, schoolontbijt op de boerderij en activiteiten in de Dutch Food 
Week spreek je zelf af met de school. Dit loopt buiten het reserveringssysteem om. 

§ Ieder jaar, ruim voor het nieuwe schooljaar, wordt een prijslijst bekend gemaakt. De hoogte van de 
eigen bijdrage per doelgroep is afhankelijk van beschikbare sponsoring/ subsidie.  

§ De leerkracht krijgt automatisch een boekingsbevestiging met contactgegevens van de educatieboer. 
De boer krijgt een mailbevestiging. 4 weken voor het bezoek komt er een herinneringsmail naar de 
school en cc naar de boer. De mail is ondertekend door de werkgroep BES en de Ulebelt, die 
contactorganisatie voor de roostering.  

§ Neem circa 2-3 weken voor de les contact op om zeker te weten dat de klas komt en of alles duidelijk is. 
• Gecertificeerde educatiebedrijven ontvangen per bezoek B.O. groepen 3 t/m 8 een vergoeding van € 

120,- excl. eventuele BTW voor een programma van circa 2 uur. Deze vergoeding is gegarandeerd voor 
melkvee-, geiten-, varkens, - en pluimveehouders zoals hun sector dit financiert. Voor andere bedrijven 
probeert BES andere financiering te zoeken.  

• Omdat er geen dekking is voor doelgroep kleuters bij melkveehouders kan een melkveehouder voor 
deze doelgroep maximaal € 50,- (incl. BTW) declareren. Het is aan het lid zelf om het aanbod open te 
zetten voor deze doelgroep. Het aanbod staat wel in het reserveringssysteem. 

§ Varkenshouders: sturen een declaratie rechtstreeks aan de Producenten Organisatie Varkenshouders 
(POV). Zij gebruiken hiervoor het voorbeeld afkomstig van de POV en regelen een handtekening van 
leerkracht als bewijs dat het bezoek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. POV betaalt twee keer per 
jaar uit (eind december en eind juni). Ook moeten educatieboeren vóór het bezoek contact opnemen 
met POV of er (nog) voldoende financiering is bij de POV. De educatieboer stuurt de werkgroep BES, 
zo snel mogelijk na het geven van de lessen, een kopie van de factuur t.b.v. de facturatie van de eigen 
bijdrage aan de scholen en de registratie van inkomsten en uitgaven.  

§ Pluimveehouders: sturen een declaratie rechtstreeks aan de St. Blij met een Ei. Ook hierbij is het 
verplicht een “bewijs van uitvoering les” mee te sturen. 
BME betaalt twee keer per jaar uit (eind december en eind juli). Minimaal 2, maximaal 8 lessen. 
De educatieboer stuurt een kopie van de factuur aan Jeroen Spikker: jeroenspikker@bijtjoonk.nl. De 
administrateur factureert de school en registreert alle inkomsten en uitgaven. 

§ Melkveehouder,: aan het eind van de maand maakt de educatieboer een factuur van alle lessen gericht 
aan de werkgroep Boerderijeducatie Salland, mail: jeroenspikker@bijtjoonk.nl met het aantal 
bezoeken x 120 euro Excl. btw voor groepen 3 t/m 8. € 41,32 excl BTW (50,- incl) voor de groepen 1,2. 
Voorbeeldfacturen staan online op de website  

§ Andere boerderijen (tuinders, vleesvee, etc): in principe geldt hetzelfde als bij de melkveehouders.  
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§ BES maakt, op basis van cijfers uit het reserveringssysteem en binnengekomen facturen van de boeren 
een factuur voor de school en controleert of een school betaald heeft en stuurt een reminder indien 
nodig. Facturen van leden moeten zo snel mogelijk na het geven van de lessen worden ingestuurd om 
vertraging in de facturatie naar de scholen te voorkomen.  

§ De administrateur verwerkt eens per maand de binnengekomen declaraties. 
§ De administrateur incasseert twee keer per jaar (december/ juni) de bijdrage van ZuivelNL en betaalt 

de educatieboer. (Zie overeenkomst ZuivelNl over de facturatiewijze). 
§ De werkgroep betaalt een lid zodra er voldoende liquiditeit is in ieder geval na ontvangst van 

inkomsten ZuivelNL en scholen. 
§ Annuleringsvoorwaarden. Scholen B.O. kunnen tot 48 uur voor de les kosteloos annuleren. Bij 

annulering binnen de 48 uur wordt de eigen bijdrage van de school in rekening gebracht. De 
educatieboer kan dan dit bedrag (nu 50,-) declareren bij Boerenwijs. Voorwaarde is wel dat een school 
bij boeking op de hoogte is gebracht van de annuleringsvoorwaarden. 
 

Voortgezet Onderwijs / BSO: 
§ Reserveringen en programma- prijsafspraken, betalingen lopen voorlopig buiten het 

samenwerkingsverband om. Advies prijs: 60,- per uur.  
§ Er wordt door BEN gewerkt aan lesmateriaal voor VO onderbouw en bovenbouw en een programma 

voor BSO’s. Als dit klaar is, kan dit opgenomen worden in het aanbod Boerderijedcuatie-oost en kan dit 
geboekt worden via het reserveringssysteem BE-Oost.  

 
Artikel 8 Financiering (toezeggingen vanuit de sectoren tot eind 2021, daarna geldt onderstaand ovb 
continuering financieringsafspraken) 
Financiering voor boerderijeducatie vanaf schooljaar 2020-2021:  
• ZuivelNL financiert circa jaarlijks een x-aantal lessen op melkveebedrijven voor groepen 3 t/m 8 regulier 

Basisonderwijs.  Circa 10% mag worden aangewend voor speciaal onderwijs, kleuters of V.O. Betaling 
loopt via het samenwerkingsverband. 

• Producentenorganisatie Varkenshouderij POV financiert alle lessen basisonderwijs.  
• Platform Geitenhouderij financiert alle lessen basisonderwijs en voorgezet onderwijs (max. 8 lessen per 

boer).  
• Stichting Blij met een Ei financiert minimaal 2 maximaal 8 lessen per bedrijf per jaar.  
• Voor kalverhouders, akkerbouwers, tuinders en fruittelers en andere niet benoemde sectoren is er geen 

financiering voor lessen.  
• Agrifirm-klanten. Is een educatiebedrijf lid van Agrifirm, dan kan hij / zij 50% van de opleidingskosten 

(Belevend Leren en BHV) en de eerste twee lessen bij Agrifirm declareren à € 120,- excl BTW per les. 
Leden geven aan de werkgroep aan, wanneer zij lid zijn van Agrifirm en nog geen gebruik hebben 
gemaakt van deze regeling.  

• De hierboven genoemde financiering geldt alleen voor gecertificeerde leden en startende leden als zij 
zichtbaar staan op de site van BEN. Als educatieboerderij ben je zichtbaar op de site als je aan minimaal 
3 verplichtingen hebben voldaan en binnen 2 jaar na aanmelding het Keurmerk Boerderijeducatie 
Nederland haalt.  

 
Artikel 9 Lesmateriaal 
Voor op school: 
Er is een handleiding voor de leerkracht waarin alle linkjes van onlinelesmateriaal te vinden zijn. Hier vind je 
praktische informatie over de les, organisatie en een brief voor de begeleiders die meegaan. De handleiding 
is gekoppeld aan het reserveringssysteem en wordt via de mail verstuurd naar de leerkracht tezamen met 
een mailbevestiging.  
Voor op de boerderij (melkveehouders) 
Er zijn drie programma’s ontwikkeld door ZuivelNL voor groepen 3,4 / 5,6 en 7,8. Per doelgroep is er een 
handleiding voor de boer met een lesopbouw, overzicht opdrachten en materiaal. Daarnaast zijn er 
opdrachtkaarten die de boer zelf moet lamineren. Er horen materialen bij de opdrachten zoals schepnetten, 
verrekijkers, bezempjes e.d. Deze zal elke boer zelf kunnen bestellen aan de hand van een beschikbaar 
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materiaaloverzicht met bestelinformatie. ZuivelNL biedt de leskaarten gratis aan via ieder 
samenwerkingsverband.  
Voor de andere sectoren is er zijn er ook uitgewerkte programma’s beschikbaar. Leden kunnen zich melden 
bij Blij met een Ei, POV en/of Platform melkgeitenhouderij over de beschikbare lessen. 
 
Artikel 10 Organisatie BES 
Opbouw werkgroep   
1. Coördinator leden: Nathalie Kloosterboer. Hoofdtaak: aanspreekpunt leden, contactpersoon 

certificering. Mail: boerderijeducatie.salland@gmail.com 
2. Administratie, facturatie scholen, materiaal beheer: Jeroen Spikker 
3. Beheer leskisten ZuivelNL: Jeroen Spikker 
4. Coördinatie werving scholen: vacant 
5. Communicatie en algehele ondersteuning: Linda Peters 
6. Website en andere communicatiemiddelen: Heleen van Beek 
7. Roostering B.O. voor Salland: NME Ulebelt, Maike Nelissen  
8. Reserveringssysteem en ondersteuning werkgroep in de back-office: Michelle Poort  
Stichting Ontwikkeling en Uitvoering Salland is rekeninghouder voor BES. Vanaf 2021 moet BES op eigen 
kracht verder. Hiervoor moet er een bestuur gevormd worden uit de werkgroep en een stichting of 
vereniging worden opgericht.  
 
Leden van de werkgroep werken momenteel onbezoldigd. T.b.v. de continuïteit van BES wordt er gewerkt 
aan een vergoedingenbeleid voor leden van de werkgroep. 
 
Bijlagen: Voorbeeld factuur melkveehouders en voorbeeld factuur en bewijs van uitvoering varkenshouders en pluimveehouders. 
 


