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Het netwerk Beleef de boerderij

Wat is Beleef de boerderij?
Beleef de boerderij is een netwerk van actieve land- en tuinbouwbedrijven in Oost-Vlaanderen die
kinderen en volwassenen (opnieuw) laten kennis maken met de hedendaagse land- en tuinbouw. Het
netwerk versterkt het imago van de land- en tuinbouw en brengt boer en burger dichter bij elkaar.
Het netwerk Beleef de boerderij biedt belevingsvolle, kwaliteitsvolle en veilige educatieve
boerderijbezoeken aan. Ze tonen een realistisch beeld van de (hedendaagse) land- en tuinbouw en
de rol in de maatschappij.
Het netwerk is opgericht door de Provincie Oost-Vlaanderen die het coördineert, begeleidt en
verbindt. Ze communiceert over het netwerk en stimuleert boerderijbezoeken.
Oost-Vlaamse klassen, die een bezoek brengen aan een bedrijf van het netwerk Beleef de boerderij,
kunnen een subsidie aanvragen bij de Provincie.
Wie kan aansluiten en hoe?
I.

Je bent een actief land- of tuinbouwbedrijf gelegen in Oost-Vlaanderen.

II.

Je bent bereid:
1. Bezoekers (scholen, groepen, …) te ontvangen,
2. een intakegesprek te hebben met de dienst Landbouw & Platteland,
3. de basisvorming te volgen binnen 2 jaar na toetreding en minimum één
bijkomende vorming die de Provincie organiseert,
4. de kwaliteitsrichtlijnen van de leidraad na te leven.

III.

Je stelt je kandidaat door het formulier ‘kandidaatstelling Beleef de boerderij’ in te vullen
Zie www.beleefdeboerderij.be
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam/voornaam:
Bedrijfsnaam:
Straat + nummer:
Postcode + gemeente:
Telefoon/gsm:
E-mail adres:
Land- of tuinbouwer:0 hoofdberoep | 0 bijberoep
Ondernemingsnummer:
Omschrijving bedrijf: sector(-en), teelten en eventueel productiemethode
(bv. gemengd, melkvee, akkerbouw, pluimvee, varkens, fruit, zelfoogst, bio, gangbaar, CSA,…)
Website:
Sociale media: Facebook, Instagram, …

•
•
•

Verschilt het bezoekadres met dat van het communicatíeadres, vul dan onderstaande aan:
Communicatie adres:
Straat + nummer:
Postcode + gemeente:

IV.

De Provincie neemt daarna contact met je op om een afspraak te maken voor een
intakegesprek. Een veiligheidsscreening volgt.

V.

Na groen licht van de Provincie maak je deel uit van het netwerk Beleef de boerderij.
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Wanneer kan je je kandidaat stellen?
Je kan op elk moment een kandidatuur indienen en toetreden tot het netwerk Beleef de boerderij.
Wil je bij de start van het schooljaar 2020-2021 lid zijn van het netwerk, dan moet je je kandidaat
stellen voor 1 april 2020. Het invulformulier vind je op www.beleefdeboerderij.be
Voor welke periode ben je aangesloten?
Beleef de boerderij werkt met periodes van 3 jaar.
Elke periode start op een vast instapmoment (1 september 2020, 1 september 2023, 1 september
2026,…). Aan het instapmoment is een algemene oproep verbonden.
Treed je na het instapmoment toe, dan maak je deel uit van het netwerk tot het eerst volgende
instapmoment.
Kan je tijdelijk geen bezoeken ontvangen?
Je kan op elk moment een pauze inlassen en tijdelijk niet beschikbaar zijn als bezoekboerderij
bijvoorbeeld om persoonlijke redenen, verbouwingswerken,…. Gedurende deze periode ontvang je
geen boerderijbezoeken ikv Beleef de boerderij. Je vraagt zelf om te herstarten na de pauze.
Kan Provincie Oost-Vlaanderen je vragen uit het netwerk te stappen?
Leef je de leidraad niet na of hebben scholen bemerkingen tijdens de bezoeken, kan de Provincie je
hierop aanspreken. In overleg kan je rol binnen Beleef de boerderij worden bijgestuurd. De Provincie
kan je vragen haar startpakket terug te bezorgen.
Kan je je na drie jaar opnieuw kandidaat stellen?
Ja, er is geen automatische verlenging. Je dient opnieuw je kandidatuur in.
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Voor welke waarden staat het netwerk?
✓ Betrokkenheid
Betrokkenheid is de motor van het netwerk.
✓ Veiligheid
Veiligheid in de eerste plaats voor de bezoekers.
✓ Vertrouwen
Samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen.
✓ Interactie
Een dynamisch interactie tussen bezoekboerderijen, Provincie, bezoekers en
maatschappij.
✓ Communicatie
De communicatie is open, eerlijk, respectvol en gericht op wederzijdse
uitwisseling.
✓ Creativiteit
Met een open en brede blik zoekt het netwerk geschikte educatieve
invalshoeken op maat van elke doelgroep.
✓ Respect
Wederzijds respect voor elkaars opvattingen (bezoekers en
bezoekboerderijen).
✓ Diversiteit
Openstaan voor verschillende doelgroepen (generaties, culturen, mensen met
beperkingen, …).
✓ Deskundigheid
Deze bouw je op door permanente vorming en evaluatie. Deel ze door
ervaringsuitwisseling.
✓ Verbinding
Het netwerk verbindt de burgers én de land- en tuinbouwsector samen met
de Provincie en bezoekboerderijen onderling.

Hoe zet je de waarden in bij boerderijbezoeken?
De Provincie stelt kwaliteitsrichtlijnen voor om de waarden te concretiseren tijdens
boerderijbezoeken.
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Wat verwacht Provincie Oost-Vlaanderen van jouw bedrijf?

Wat verwacht Provincie Oost-Vlaanderen van jouw bedrijf?
Kwaliteitsrichtlijnen
Algemeen
✓ Je brengt een eigen verhaal én een realistische kijk op de hedendaagse land- en tuinbouw. Je
vertelt ook over de rol van de land- en tuinbouw in de maatschappij.
✓ Je brengt scholen op de hoogte van de subsidie landbouw- en plattelandseducatie. Deze is
voor scholen die een bezoek brengen aan een actief land- of tuinbouwbedrijf.
✓ Je gedraagt je altijd loyaal tegenover de Provincie en het netwerk Beleef de boerderij.
✓ Je ontvangt boerderijbezoeken voor een periode van (maximaal) 3 jaar. Pauze is mogelijk.
✓ Je volgt basisvorming en minimum één bijkomende vorming die de Provincie organiseert.
✓ Je leeft de wetgeving na die invloed heeft op de boerderijbezoeken (bv. hygiëne, privacy –
GDPR, veiligheid, …).
✓ Je leeft de code goede landbouwpraktijken na.
Je bedrijf & de omgeving
✓ Je bedrijf oogt verzorgd.
✓ Je bedrijf heeft een voldoende grote ontvangst-/schuilplaats bv. opgeruimde schuur of stal
om in alle omstandigheden bezoekers comfortabel te ontvangen.
✓ Je voorziet toegankelijk en proper sanitair (toilet, stromend water van drinkwaterkwaliteit,
(wegwerp-) handdoekjes).
✓ Je zorgt voor een veilige (fiets)parkeerplaats.
✓ Je hebt aandacht voor hoeve- en/of streekproducten bij proevertjes of maaltijden.
Veiligheid & verzekering
✓ Je brengt je verzekeraar op de hoogte van de groepsbezoeken en past indien nodig je polis
aan . Denk daarbij aan burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijk schade bij bezoekers.
✓ Je volgt de instructies van de veiligheidsscreening op (door bv. PreventAgri).
✓ Je gebruikt de veiligheidspictogrammen die de provincie ter beschikking stelt.
✓ Je voorziet een koffer met EHBO materiaal en hangt een lijst met noodnummers duidelijk
zichtbaar op in de bedrijfsgebouwen.
✓ Je sluit niet-toegankelijke gedeelten van het bedrijf af tijdens het bezoek en bergt gevaarlijk
materiaal en producten op.
✓ Je respecteert de regels inzake voedselveiligheid.
Educatieve activiteiten
✓ Je stelt een educatief programma op maat van de doelgroep samen (interesses, leeftijd,
grootte van de groep/klas,…) en bereidt dit voldoende voor.
✓ Je zorgt als bedrijfsleider zelf voor de begeleiding tijdens de boerderijbezoeken of stelt
iemand aan met voldoende kennis hierover.
✓ Je gebruikt (eventueel) educatief materiaal om je programma te versterken en doeactiviteiten te integreren.
✓ Je draagt zorg voor de educatieve tools en materialen die de provincie je aanbiedt.
✓ Je schenkt aandacht aan actuele thema’s (bv. klimaat, duurzaamheid, …).
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Communicatie & advies
✓
✓
✓
✓
✓

Je voorziet vanuit je eigen communicatiekanalen een link naar www.beleefdeboerderij.be
Je voert mee promotie en communicatie voor het netwerk Beleef de boerderij
Je volgt de adviezen – coachingtips - kwaliteitsrichtlijnen van de Provincie op
Je deelt je kennis & ervaring met de netwerkleden.
Je laat toe dat de Provincie je gegevens die op www.beleefdeboerderij.be gebruikt ifv
landbouweducatie.
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Wat biedt Provincie Oost-Vlaanderen het netwerk aan?

Wat biedt Provincie Oost-Vlaanderen het netwerk aan?
Algemeen
✓ Ze coördineert, verbindt en begeleidt het netwerk én is het aanspreekpunt.
✓ Ze voorziet budgetten voor het ‘Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies
in het kader van landbouw- en plattelandseducatie in Oost-Vlaanderen’.
✓ Ze wisselt informatie en kennis uit met de netwerkleden en eventueel andere organisaties
(zowel op provinciaal, Vlaams als internationaal niveau).
Vorming & coaching
✓ Ze voorziet een basisvorming, tenminste na elk instapmoment en organiseert 2-jaarlijks een
netwerkmoment.
✓ Ze voorziet jaarlijks minimaal één bijkomende vorming ifv noden en behoeften van het
netwerk en/of provinciale actieplannen landbouweducatie.
✓ Ze coacht de bedrijven zodat netwerkleden hun rol als bezoekboerderij optimaal kunnen
vervullen. De Provincie kan bezoeken meevolgen.
Veiligheid & Verzekering
✓ Ze stelt veiligheidspictogrammen ter beschikking van de netwerkleden.
✓ Ze informeert rond veiligheid en verzekering bij de (basis)vorming.
✓ Ze laat veiligheidsscreenings uitvoeren.
✓ De Provincie speelt een verbindende rol tussen de school en de bezoekboerderij .De
Provincie Oost-Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, diefstal,
beschadiging of verlies die zich zouden voordoen tijdens of ter gelegenheid van het bezoek
aan het actief land- of tuinbouwbedrijf.
Educatieve activiteiten
✓ Ze stelt een gratis basispakket ter beschikking (educatieve materialen, communicatie en
promotie).
✓ Ze werkt educatieve tools uit als ondersteuning bij boerderijbezoeken.
✓ Ze kan aan de bezoekboerderijen een bijdrage in de aanmaakkosten vragen voor bijkomende
educatieve materialen.
Communicatie en advies
✓ Ze maakt via de eigen kanalen promotie voor het netwerk Beleef de boerderij.
✓ Ze neemt deel aan evenementen (bv. onderwijsbeurs) om het netwerk Beleef de boerderij te
promoten.
✓ Ze maakt deel uit van internationale, inter- en intraprovinciale werkgroepen om de belangen
van het netwerk en landbouweducatie te behartigen.
✓ Ze organiseert activiteiten om het netwerk Beleef de boerderij bekend te maken bij een
breed publiek bv. Vaderdagontbijt.
✓ Ze stelt promo- en publiciteitsmateriaal ter beschikking aan de netwerkleden.
✓ Ze biedt advies en kwaliteitsrichtlijnen aan.
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