
 
NIEUWE EDUCATIEBOEREN 
 
In Midden-Delfland zijn diverse boeren die lessen op de boerderij verzorgen voor 
schoolklassen en/of groepen ontvangen op hun bedrijf in het kader van educatie.  
De coördinatie hiervan verloopt via ANV Vockestaert. 
 
Er kan aanleiding ontstaan voor Vockestaert om boeren te benaderen om ‘educatieboer’ te worden. 
Of een boer benadert Vockestaert met de vraag of er mogelijkheden bestaan om educatieboer te 
worden. Om te bepalen of dit mogelijk is en wie hiervoor in aanmerking komt, hebben wij de 
volgende criteria opgesteld. 
 
1. Er is voldoende vraag vanuit scholen om lessen op de boerderij te volgen en de huidige 
educatieboeren kunnen niet/onvoldoende aan die vraag voldoen. Dit ter beoordeling van de 
werkgroep Educatie van Vockestaert (in overleg met het bestuur). 
 
2. De educatieboer heeft zich via Vockestaert aangemeld bij het Groenfonds voor de maatregel 
‘openstelling bedrijf voor educatie/ontvangst groep’ en/of ‘boerderij-educatie’. 
Heeft u zich niet aangemeld bij het Groenfonds, maar wilt u wel in aanmerking komen als 
educatieboer, dan kan dat de volgende 6-jarige periode, die in 2024 ingaat. 
 
3. De educatieboer voldoet aan de deelnamevoorwaarden van het Groenfonds en houdt zich aan de 
regels, met name punt 6: Het bedrijf/erf/woning en bijbehorende beplanting zien er representatief 
(verzorgd, opgeruimd) uit, wat door Vockestaert zal worden beoordeeld op basis van een aantal 
criteria (zie https://www.vockestaert.nl/wp-content/uploads/2018/01/Deelnamevoorwaarden-
Groenfonds-2018-2023.pdf en https://www.vockestaert.nl/wp-content/uploads/2018/08/maatregel-
stad-land-21-08-2018.pdf)  
 
Punt 2 en 3 zijn van belang omdat het Groenfonds de lessen (mede-)financiert. 
 
4. In het geval Vockestaert boeren benadert, wordt hierbij uitgegaan van de volgorde van 
aanmelding (datum waarop de aanmelding destijds bij Vockestaert is binnengekomen). 
 
5. Je bent bereid om (bij voldoende vraag) ongeveer 15 klassen per jaar te ontvangen. Dit om kennis 
en ervaring op peil te houden en de kosten die gemaakt worden voor de certificering (zie punt 4) te 
rechtvaardigen. De toewijzing van de klassen wordt gedaan door Vockestaert en/of verlopen via 
inschrijving bij de NME centra. 
 
6. Het educatiebedrijf sluit zich aan bij ‘Boerderij Educatie Nederland’ en voldoet aan alle 
voorwaarden die dit platform stelt, o.a. in het bezit zijn van een BHV, het volgen van de cursus 
Belevend Leren, het afsluiten van verzekeringen etc. Vockestaert biedt hierbij begeleiding en de 
kosten worden volledig vergoed. 
 
7. Als een educatieboer het bedrijf/de lessen staakt, maar waarvan een familielid/medewerker het 
bedrijf/de lessen wil voortzetten, hebben voorrang op nieuwe bedrijven. 
 
8. Mocht Vockestaert, om welke reden dan ook, op zoek zijn naar een educatieboer met een speciale 
vaardigheid, dan krijgt deze voorrang. Denk daarbij bijv. aan kleuterervaring speciaal voor 
BSO/groep1/2 of klassen uit het Voortgezet Onderwijs. 
 
9. Het kan voorkomen dat er in een bepaalde regio veel vraag van scholen naar lessen is, maar er 
onvoldoende educatieboeren in die regio zijn om aan deze vraag te voldoen. In dat geval krijgt een 
boer uit die betreffende regio voorrang. 
 
10. Het uiteindelijke besluit om een boer als nieuwe educatieboeren toe te laten, ligt geheel bij de 
werkgroep educatie van Vockestaert (in overleg met het bestuur). 
 
 
* Daar waar wij spreken over ‘educatieboer’ kan ook gelezen worden ‘educatieboerin’. 
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