PERSBERICHT
Website www.boerderij-educatie.nl gelanceerd
Op vrijdag 1 april heeft de heer Jaap Bond, Gedeputeerde
van de provincie Noord-Holland, samen met groep 3 van
basisschool J.P. Minckelers uit Hilversum de website
www.boerderij-educatie.nl gelanceerd. De klas was die
ochtend op bezoek bij Boerderij Boven ’t Spoor in Baambrugge. Nadat de kinderen samen met Jaap
Bond koe Elsje hadden gemolken, kon de website onder luid gejuich worden gepresenteerd. Na afloop
werd een “koeientoost” uitgebracht met een glaasje melk.
De website is ontwikkeld in het kader van het project “Boerderijeducatie Gooi & Vechtstreek”, een
initiatief van Agrarische Natuurvereniging Vechtvallei en LTO-Noord afdeling Gooi, Vecht en
Amstelstreek. Veertien agrarische bedrijven in deze regio bieden (basis)schoolklassen de mogelijkheid
om een educatief belevingsprogramma op de boerderij te volgen. Kinderen kunnen op de boerderij met
eigen ogen zien waar hun voedsel vandaan komt en wat er allemaal bij komt kijken om dit voedsel te
produceren. Een onvergetelijke belevenis!
Op de website www.boerderijeducatie.nl is onder andere informatie te vinden over de agrarische
bedrijven die dit educatieve programma aanbieden. De boeren en boerinnen zijn speciaal opgeleid voor
deze taak. Ze zijn onder andere geschoold in didactische vaardigheden en het verlenen van eerste hulp
bij ongevallen. Tevens is er samen met Natuur- en Milieu Educatie (NME) Gooi & Vechtstreek
lesmateriaal ontwikkeld dat aansluit bij de kerndoelen van het basisonderwijs. Ook is er een film
ontwikkeld met de naam “Hoe melk je een koe”. De film en het lesmateriaal dat als voorbereiding op het
boerderijbezoek in de klas te gebruiken is, staan op de website vermeld.
Dankzij een bijdrage vanuit Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg en de provincie Noord-Holland
kunnen ruim 250 schoolklassen in schooljaar 2010/ 2011 een bezoek aan de boerderij brengen en
kennismaken met het educatieve programma van Boerderijeducatie Gooi & Vechtstreek. De eerste
boerderijbezoeken hebben reeds plaatsgevonden en zowel leerlingen, docenten als ouders zijn zeer
enthousiast: “Hetgeen de kinderen vandaag op de boerderij hebben geleerd, daar kunnen geen 5
biologielessen tegenop!”
De nieuwe website moet er voor zorgen dat ook in de toekomst vele scholen zich aanmelden en gebruik
maken van deze unieke mogelijkheid om met eigen ogen, oren en neus te ervaren waar melk nu echt
vandaan komt!
Meer weten over boerderijeducatie in de Gooi & Vechtstreek? Kijk dan op www.boerderij-educatie.nl
Informatie over vergelijkbare initiatieven in andere regio’s in Nederland is te vinden op
www.metdeklasdeboerop.nl.

Noot voor de redactie:
Indien u meer informatie over dit project wenst, kunt u contact opnemen met de projectleider, Maike van
der Maat via tel 06-23285225 of email Maike@vanderMaatAgroconsultancy.nl.

