
Waarom boerderijeducatie? 
Kinderen het boerenleven en het agrarisch 
landschap laten ontdekken en beleven, hen laten 
zien hoe en waar eten wordt geproduceerd. Met 
dat doel ontvangen vele agrariërs schoolklassen 
op hun bedrijf. 

Boerderijeducatie Veluwe-Liemers-Achterhoek 
Stichting Boerenwijs heeft 12 aangesloten 
educatieboeren die samen met veel plezier 
schoolklassen ontvangen in de regio Veluwe, 
Liemers en Achterhoek.  De stichting maakt 
onderdeel uit van het landelijk platform 
Boerderijeducatie Nederland en wordt o.m. 
gesteund vanuit programma Jong Leren Eten. 

Boerenwijs zoekt: circa 4-5 enthousiaste 
agrariërs die het belangrijk vinden om kinderen te 
leren over herkomst van ons voedsel. Het gaat om 
bedrijven in de buurt van scholen uit de 
gemeenten: Winterswijk, Oost-Gelre, Bronckhorst, 
Berkelland en Apeldoorn-West. 

Wat bieden we? 
• Een lesvergoeding van € 120,- excl BTW 

(145,20 incl. BTW) per les (2 uur), voor 
groepen 3 t/m 8 ovb type bedrijf. 

• Professioneel lesmateriaal voor op de 
boerderij en ter voorbereiding in de klas.  

• Begeleiding vanuit een ervaren educatieboer 
uit het netwerk.   

• Een provinciaal en landelijk netwerk van 
educatieboeren- en boerinnen om kennis en 
ervaringen te delen en om gezamenlijke 
promotie te organiseren. 

• Keurmerk boerderijeducatie Nederland. 

Als educatiebedrijf 
• heb je plezier in lesgeven en heb je affiniteit 

met kinderen 
• word je deelnemer van Stichting Boerenwijs en 

van Boerderijeducatie Nederland met 
bijbehorende samenwerkingsafspraken 
gebundeld in het Huishoudelijke Reglement. 

• heb je minimaal 12 dagdelen beschikbaar per 
schooljaar 

• ben je bereid om te helpen bij de  werving van 
basisscholen.  

• ben je bereid te investeren in eenmalige 
opleidingskosten, circa 190,- excl. BTW voor de 
training Belevend Leren en circa 140,- excl. BTW 
voor een training Bedrijfs Hulp Verlening. 

Ben je geïnteresseerd? Neem dan 
contact op met Stichting Boerenwijs,  
Michelle Poort, tel: 06-16972369 
M: boerderijeducatieoost@gmail.com 
www.boerenwijs.nl 
www.boerderijeducatienederland.nl 

Enthousiaste agrariërs gezocht voor 
boerderijeducatie in de Veluwe-Achterhoek
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