
Project: Iedereen binnenboord door de inzet van de groene leeromgeving 

Het aantal uitvallers in het onderwijs groeit. Er zitten ongeveer 10.000 leerlingen voor kortere of langere 

tijd thuis Sommige kinderen lukt het niet om (tijdelijk) onderwijs te volgen in een schoolsetting. Dit 

wordt door scholen en ouders als een serieus probleem ervaren. Om deze leerlingen niet in de steek te 

laten zijn in het land vele initiatieven ontwikkeld om op een (zorg)boerderij onderwijs te geven. Dit 

gebeurt met begeleiding van professionals en expertise vanuit onderwijs en zorg. Het aantal leerlingen 

dat gebruik maakt van de boerderij neemt toe en er worden veel successen gemeld. Er zijn nu 15 

pilots/initiatieven (15 boerderijen en ruim 15 scholen) in beeld die actief willen participeren in het 

project. Bij deze initiatieven zijn nu 150 leerlingen betrokken. De ervaringen zijn positief en sluiten aan 

bij de positieve ervaringen met jeugdzorg op de boerderij (Hassink e.a. 2011 en Veerman e.a. 2017). In 

Scandinavië wordt de samenwerking tussen boerderijen en onderwijs vanuit het beleid ondersteund  

(Smeds, 2015; Jolly en Krog, 2011) en in Belgie worden positieve resultaten behaald met de inzet van 

zorgboerderijen om schooluitval tegen te gaan (Rombaut, 2010). In tegenstelling tot de jeugdzorg 

initiatieven gaat het bij onderwijs op de boerderij om een samenwerking tussen onderwijs, zorg en 

dagbesteding waarbij zorg en dagbesteding dienend zijn en de basisvoorwaarden bieden voor het 

onderwijs. Het gaat om professioneel onderwijs (PO, (V)SO en VO) dat gebruik maakt van de kwaliteiten 

van de boerderij zoals de rust en ruimte, het werken met dieren en leerstof die is vormgegeven in 

zinvolle taken die passen op de boerderij. Dit sluit aan bij ideeën binnen vernieuwend onderwijs zoals 

betekenisvol-, levensecht, authentiek- en ervaringsgericht leren (Steenbergen-Penterman ea, 2008). De 

ervaring leert dat deze kwaliteiten bijdragen aan een veilige, zorgzame en verbindende leeromgeving die 

autonomie, competentieontwikkeling en een positievere levens- en leerhouding van de leerlingen 

bevordert. Door de tijdelijke inzet van een natuurlijke,  prikkelarme en groene leeromgeving van een 

zorgboerderij kan er gewerkt worden aan de noodzakelijke basisbehoeften en wordt er ruimte gecreëerd 

voor terugkeer naar onderwijs in een meer reguliere onderwijssetting (Rombaut, 2010; Schuler e.a. 

2011).   

De initiatieven ervaren verschillende problemen: gebrek aan uitwisseling en onderbouwing, knellende 

regelgeving en de kloof tussen (zorg)boerderijen en scholen. Een aantal scholen, adviesdiensten, 

samenwerkingsverbanden, zorgboeren en onderzoekers willen gaan samenwerken om de knelpunten aan 

te pakken.  

De hoofdvragen zijn:  

 Hoeveel boerderijen bieden onderwijs en hoeveel en wat voor soort leerlingen wordt er opgevangen?  

 Hoe ziet het onderwijs eruit?  

 Wat zijn de ervaringen met onderwijs op de boerderij? En wat levert het op. 

 Wat zijn de belangrijkste ambities van de onderwijsboerderijen en welke knelpunten ervaren zij 

 Wat zijn gewenste vervolgstappen  

Aanpak/producten: 

 Enquête uitzetten via de federatie van zorgboeren 

 Interviews houden met initiatiefnemers die onderwijs bieden op de boerderij; ervaringen in kaart 

brengen 

 Inventarisatie van succesvolle voorbeelden in andere landen 

 Theoretische onderbouwing geven waarom onderwijs in een boerderij omgeving goed zou kunnen 

werken 

 

Belangstelling of meer informatie?  

Neem contact op met Jan Hassink en Minny Kop, jan.hassink@wur.nl; minny.kop@wur.nl.  
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