Stichting Boerderijschool
Jaarverslag 2021

Voorwoord
Stichting Boerderijschool wil, via het leren in het echte leven in de authentieke omgeving van een
boerderij met de agrariërs als vakmensen, jonge mensen en hun opvoeders weer in direct contact
brengen met de duurzame landbouw, natuur & landschap en voedsel.
Op de Boerderijschool gaan kinderen een sterke verbinding aan met het land en het landschap om
hun stad of dorp. De kracht en vitaliteit van de landbouw wordt ingezet voor de toekomst van
onze samenleving. Kinderen raken door het leren en werken op de boerderij niet alleen meer
verbonden met zichzelf, de anderen en de natuur, ook wordt een duurzame verbinding tot stand
gebracht tussen een school en een agrarische onderneming, tussen verschillende leefwerelden
(jong en oud, met of zonder migratieachtergrond, boer en burger, producent en consument)
2021 is net als 2020 door de coronacrises, een bijzonder jaar geweest.
Door de tijdelijke sluiting van basisscholen in januari 2021, is Het Buiten Lokaal een aantal weken
dicht geweest. De meeste Boerderijscholen zijn in 2021 weer vanaf de lente tot de herfstvakantie
open geweest.
We kijken in het jaarverslag terug naar wat we in gang hebben gezet.
We gaan in op de initiatieven en projecten die wij afgelopen jaar hebben opgepakt en begeleid.
We doen dit kort en bondig. We gaan in 2022 weer met vertrouwen verder met het aanpakken
van nieuwe uitdagingen.
Jaap Meijer, voorzitter

Inleiding
Stichting Boerderijschool verzorgt diverse programma’s voor intensieve boerderijeducatie.
Kenmerkend voor alle programma’s is dat kinderen van een basisschool gedurende een jaar met
hun klas of in een speciale groep gaan leren en werken op een nabijgelegen boerderij. Door de
herhaling en het ritme in de boerderijwerkzaamheden ontstaat een verdieping van de
(leer)ervaringen. Het gaat om levend leren op de boerderij: de kinderen leren op de boerderij
vanuit de directe praktijk en op school worden de ervaringen verwerkt en verbonden met de
lesstof. Het boerderijonderwijs is verankerd in het leerplan van de school.
De programma’s zijn:
1.
Boerderijschool: Kinderen uit het (s)bo gaan 13 tot 20 dagdelen met hun klas of groep leren
en werken op een nabijgelegen boerderij.
2.
Boerderijatelier: Kinderen uit het (s)bo gaan 5 dagdelen met hun klas of groep leren en
werken op een nabijgelegen boerderij.
3.
Het Buiten Lokaal/ Interventieklas: een klein select groepje leerlingen van één of meerdere
scholen gaat leren en werken op een nabijgelegen boerderij met als doel dat kinderen de
aansluiting met het schoolse leren behouden (preventie schooluitval).
4.
Groene gezonde gemeenschappen: kinderen uit het (s)bo in aandachtswijken gaan 5
dagdelen met hun klas of groep leren en werken op een nabijgelegen boerderij; ouders en
verzorgers van de kinderen krijgen een eigen boerderijprogramma op maat.
Stichting Boerderijschool heeft in 2021 de volgende initiatieven ontwikkeld en begeleid:
1. (Her)start Boerderijschool (OBS de Dorpsschool Vorden, SO Klein Borculo, BS Aeresteijn Ter
Aar)
2. Het Buiten Lokaal Zutphen
3. Interventieklas Arnhem
4. Kennis -en informatiecentrum voor intensieve boerderijeducatie en buitenonderwijs
Activiteiten stichting Boerderijschool 2021
De activiteiten worden kort toegelicht.
1. Begeleiding Boerderijschool
Stichting Boerderijschool begeleidt nieuwe boerderijscholen gedurende 2 jaar; bij het opstarten
van de samenwerking tussen school en boerderij en de verankering in het leerplan van de school.
2. Het Buiten Lokaal Zutphen
Bij het Buiten Lokaal gaat een kleine groep leerlingen (max. 10 lln.) van meerdere scholen onder
schooltijd leren en werken op een nabijgelegen boerderij, met als doel preventie schooluitval. In
Het Buiten Lokaal worden de leerlingen begeleid door de boerin, die tevens bevoegd
basisschoolleerkracht is, door een klassenassistent en een boerderij assistent. Stichting
Boerderijschool heeft na een pilot periode van twee jaar met ingang van het nieuwe schooljaar
2021 – 2022 de projectleiding en financiële verantwoordelijkheid voor Het Buiten Lokaal Zutphen
overdragen aan Stichting de Vrije School Noord- en Oost-Nederland. Er is een handleiding voor
HBL ontwikkeld t.b.v. de start van nieuwe locaties.

3. Interventieklas Arnhem
Met de start van het nieuwe schooljaar in september 2021 heeft de interventiegroep van SO de
Ommezwaai in Arnhem in het kader van preventie schooluitval weer 1 dagdeel per week
deelgenomen aan een Boerderijschoolprogramma op maat voor leerlingen met complexe
psychiatrische problematiek bij Natuurcentrum Presikhaaf.
4. Kennis -en informatiecentrum voor intensieve boerderijeducatie en buitenonderwijs
Het verhaal van de boerderijschool is ontzettend inspirerend en zó ontzettend belangrijk! De jeugd
is de toekomst en zij leren op deze manier waar hun eten vandaan komt en hoe belangrijk de grond
(aarde) is voor de toekomst”. (journaliste)
Stichting Boerderijschool is ook in 2021 weer veelvuldig benaderd door ouders met thuiszitters uit
alle hoeken van het land die enthousiast zijn over het concept Boerderijschool en Het Buiten
Lokaal, door leerkrachten die geïnteresseerd zijn in het onderwijsconcept Boerderijschool en een
boerderijschool of HBL willen starten, boeren die belangstelling hebben voor intensieve
boerderijeducatie en een Boerderijschool willen starten, studenten die onderzoek doen naar
nieuwe vormen van voedselproductie (permacultuurtuin, voedselbos) en community supported
agriculture en geïnteresseerd zijn in de ervaringen van stichting Boerderijschool.
Stichting Boerderijschool
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