
Met je klas naar de boerderij!



Boerderijeducatie Salland is een regionaal samenwerkingsverband dat opereert 
onder de vlag van Boerderijeducatie Nederland. LTO Salland en Salland Boert  
en Eet Bewust ondersteunen het initiatief. Natuur- en Milieu Educatief Centrum 
De Ulebelt fungeert als loket om scholen aan de educatieboeren te koppelen.

LES OP DE BOERDERIJ
Een bezoek aan een educatieboerderij van Boerderijeducatie 
Salland is een onvergetelijke ervaring. Op ruim vijfentwintig 
boerderijen in Salland kun je met je klas terecht voor leuke en 
leerzame praktijklessen. Beleving speelt daarbij een belangrijke 
rol. Onze educatieboeren laten de dagelijkse praktijk zien op 
hun bedrijf. In samenspraak met de leerkracht wordt de inhoud 
van het lesprogramma bepaald om zodoende aan te haken  
bij de kerndoelen die in het onderwijs gesteld worden.  
Boerderijeducatie Salland biedt praktijklessen aan voor zowel 
het basis- als voortgezet onderwijs.

BELEVEN, LEREN EN ONTDEKKEN
Een praktijkles op een boerderij voegt veel toe aan de theorie. 
Door de boer(in) een paar uur mee te helpen op het bedrijf 
ervaren de leerlingen wat het werken met dieren en/of gewas-
sen inhoudt. Ze krijgen uitleg over het bedrijf en leren waar 
hun voedsel vandaan komt. Het helpt hen bij wereldoriën-
tatie. Vragen over bijvoorbeeld leven en dood, voortplanting, 
voeding en gezondheid zijn op een boerderij dagelijkse kost. 
Leerlingen leren hierover na te denken en ze te bespreken.  
Ook kan een boerderijles bijdragen aan de ontwikkeling van 
praktische vaardigheden, zoals meten, determineren, inter-
viewen en onderzoeken. 

BOEK EEN LES
Boerderijeducatie Salland biedt interactieve lesprogramma’s 
voor het basis- en voortgezet onderwijs variërend van ander-
half tot twee uur op het boerenbedrijf. Voorbereidend les-
materiaal in de klas is inbegrepen bij het programma.  
Op www.boerderijeducatiesalland.nl kun je zien welke 
gediplo meerde educatieboeren bij jou in de buurt actief zijn  
en je kunt er direct een les boeken. 

                              We zien je graag met je klas op de boerderij!

www.boerderijeducatiesalland.nl


