Wat is BOERDERLEREN?
Boerderleren is een PDPO-project van de
Streekvereniging Zuidrand in samenwerking met de
Hooibeekhoeve in Geel. Dit is een project dat zich richt
naar leerlingen van de tweede graad van de lagere
school. Omdat het platteland een prachtige en
prikkelende omgeving is, leent het zich perfect om aan
ervaringsgericht leren te doen. Anders dan bij andere
bezoeken waarbij het om eenmalige momenten gaat
waarbij kinderen buiten de klas leren, streven we hier
naar herhaaldelijk terugkeren naar diezelfde leerplek, 4
keer per jaar. Bedoeling is om een mooie
wisselwerking te krijgen tussen de landbouwer en de
school, waarbij de school een zeer zinvolle leerervaring
kan aanbieden aan de kinderen en de landbouwer een
zinvolle verbredingsactiviteit heeft.

BOERDERLEREN

Binnen het project zal er een leertraject uitgewerkt
worden op 7 boerderijen in de Zuidrand. We willen een
sterk educatief concept neerzetten over en op de
boerderij. Hierbinnen zal ook een digitaal luik
uitgewerkt worden, waarbij kinderen spelenderwijs en
op een toegankelijke manier kennis kunnen maken met
heel wat aspecten van een landbouwomgeving.
Bovendien willen we ervoor zorgen dat zowel
landbouwers als scholen hun kennis en ervaringen
kunnen delen met elkaar zodat het educatief materiaal
kenbaar gemaakt kan worden bij landbouwers en
scholen binnen de gehele provincie.

Doel

Nut?

Het bezoek moet een bron van nieuwe input betekenen
waarmee kinderen in de klas verder aan de slag kunnen
met bv. het digitale luik. Door bepaalde leerstof heel
concreet, in hun toepassing, aangereikt te krijgen
streven we ernaar een zeer zinvolle manier van leren te
realiseren. Bovendien is er geen andere plaats zo
geschikt om talenten in kinderen naar boven te halen
die in een klasomgeving nauwelijks aan bod komen. Iets
wat menig landbouwer zelf aan de lijve ondervonden
heeft in zijn eigen schoolcarrière.

Het spreekt voor zich dat een intensieve educatie rond landbouw in een verstedelijkt gebied als de
Zuidrand zeer zinvol is. Bovendien hopen we dat het voor meer begrip en respect zal leiden voor de
landbouwer, zijn activiteiten en zijn landbouwgebied. We hopen ook heel wat andere landbouwers en
scholen te inspireren om met het educatief concept aan de slag te gaan en zo het draagvlak nog verder
te vergroten.

Net zoals de gids in een museum betaald wordt, is dit
ook zo voor de landbouwer die zijn bedrijf ter
beschikking stelt als leeromgeving en het bezoek
begeleidt samen met de leerkrachten. Door de positieve
ervaringen op de boerderij en met de boer kunnen
zowel de leerlingen als hun ouders en familie kennis
maken met landbouw en natuurbeleving op een
positieve manier.

Omdat er in de Zuidrand niet altijd boerderijen zijn in de buurt van scholen willen we hier ook een
beroep doen op de samentuinen. Sommige onder hen hebben al heel intensieve samenwerkingen met
scholen. Ook deze expertise kan op die manier maximaal renderen in het project.
Samenwerking staat in dit project centraal. Tussen de scholen/leerkrachten en de
landbouwers/begeleiders van de samentuinen, tussen de scholen en Thomas More Hogeschool en
tussen de leerlingen en de landbouwers/begeleiders van de samentuinen en landbouwers onderling.

Praktisch
Het project loopt over twee jaar. Tegen juni 2022 hopen we duurzame samenwerkingen in 7
gemeenten in de Zuidrand gerealiseerd te hebben. Het digitale luik moet vorm gekregen hebben.
Bovendien willen we tegen dan een aantal lerende netwerkmomenten voor landbouwers uit de gehele
provincie Antwerpen geïnteresseerd in educatie georganiseerd te hebben.

Wie zoeken we?
- Boerderijen en samentuinen die als leeromgeving willen fungeren, die lagere schoolkinderen willen verwelkomen op hun
-

bedrijf, die hun passie voor hun vak willen tonen en die openstaan om kinderen aan zinvolle klussen op het bedrijf deel te laten
nemen om zo respect en interesse door te geven voor alles wat te maken heeft met natuur, voeding en de productie ervan.
Scholen en enthousiaste leerkrachten uit de 2de graad lager onderwijs die helemaal achter het idee van outdoor leren staan en
zich willen engageren in dit project om in samenspraak met de landbouwers een programma uitwerken om aan te bieden aan
de kinderen. Hierbij zal er ondersteuning zijn door de Thomas More Hogeschool en de partners van dit project.
Landbouwers die graag kennis- en ervaring wil uitwisselen met collega-landbouwers, die graag op de hoogte blijven van
vernieuwingen binnen het onderwijslandschap, die mee na willen denken over de invulling van het educatieve concept, die
interesse hebben om ook met ervaringsgericht leren op hun boerderij aan de slag te gaan of dit verder willen uitdiepen.

Interesse?

Neem contact op met ons.
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greet.dewilde@zuidrand.be

Hooibeekhoeve Geel
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stefanie.verherstraeten@provincieantwerpen.be

