
Wat doet de 
boer met de 
mest?

Zijn koeien 
gevaarlijk?

Hoeveel melk 
geeft een koe?

Boerderij in de kijker
Met de klas naar de boerderij!

Boerderijeducatie betekent beleven, leren en ontdekken.
Via speelse boerderijlessen op een agrarisch bedrijf maken 
kinderen kennis met het boerenleven, boerennatuur en 
voedselproductie. 

ONTDEKKEN 
Hoe en waar voedsel
wordt geproduceerd.  

VOOR HET
BASISONDERWIJS IN
DE PROVINCIE UTRECHT

AANMELDEN
www.boerderijindekijker.nl
www.nmegids.nl/boerderijindekijker 

GENIETEN 
Van de dieren en de natuur op 
en rond de boerderij.



De educatieboeren van Boerderij in de kijker ontvangen 
schoolklassen met veel plezier en enthousiasme op hun 
bedrijf. Een bezoek aan een boerenbedrijf in de buurt geeft 
leerlingen een heerlijk dagje uit waar ze veel van leren. 

Centra voor Natuur- en Milieueducatie hebben per doel-
groep lesmateriaal ontwikkeld. Alle programma’s bestaan uit 
een aantal lessen in de klas, die gecombineerd worden met 
een bezoek aan een boerderij. De lessen sluiten aan bij de 
kerndoelen van het basisonderwijs.

De kinderen volgen op de boerderij een belevingsroute met 
opdrachten op het erf, in de stallen en in het weiland. Er kan 
gekozen worden uit een fruitteeltbedrijf, vleesveebedrijven, 
kaasboerderijen, melkgeitenbedrijven, een imkerij en verschil-
lende melkveebedrijven.

De educatieboerderijen van Boerderij in de kijker vallen 
onder het landelijke platform Boerderijeducatie Nederland 
en voldoen aan strenge eisen op het gebied van veiligheid 
en hygiëne. Daarnaast bezitten alle educatieboeren de juiste 
educatieve vaardigheden.

LEUKE PRAKTIJKLES 
OP DE BOERDERIJ
Waar komt ons voedsel 
vandaan? Hoe wordt ons 
voedsel gemaakt? Hoe is 
het leven op de boerderij? 
Voor veel leerlingen is dit 
onbekend terrein.

Superboer 
groep 5 en 6  
De herkomst van 

voedsel

De Koeien 
van Boer Jan 
groep 3 en 4

Ontdekken en beleven   
van dieren

Geiten van 
Boer Gijs 

groep 3 en 4
Ontdekken en beleven   

van dieren

Check je 
melkpak

groep 7 en 8 
 Zelf onderzoek op een 

melkveehouderij

Imkerij
groep 3 t/m 6 
 Wat maakt een bij?

Wat doet een
Imker?


