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De boerderiischool is een vernieuwend initiatief op

het gebied von boerderiieducatie waorbii kinderen

von de basisschool gedurende een iaar ongeveer

twintig dogdelen met hun klas werken en leren op de

boerdéríj.-Het project stortte in 2O06 met een pilot in

Zutphei en in zoio gaan al 55o leerlingen gedurende

go'uur per schooljaàr naar de boerderijschool' Op de

boerdeiij kriigen Ieerlingen de mogeliikheid om eigen

ervaringen óp te aoen met aarde, natuur en voedsel'

Ze kunnen daor het'echte'leven aon den liive erva'

ren. Het leren in de concrete, olledaagse wereld doet

een oppèt op de hele persoon. Niet alleen het denken'

maai ookhetvoelen en willen worden aangesproken'

Dit getdt bij uitstek bii het leren op de boerderii

Aarden in de wereld
Wanneer we ons ergens thuis voelen, zegger, we dat we er

goed kunnen aarden. Om goed in de wereld te aarden is

Ëet belangrijk om geregeld contact te hebben met de aarde,

planten À di.t..r. Voor veel kinderen is het tegenwoor-

àig nauwelijls meer mogelijk om de natuur dagelijks en

diítbi; huis te beleven. Steeds meer kinderen wonen in de

stad en fietsen dus ook minder door de natuur van en naar

school. In onze verstedelijkte samenleving is het werken

met je handen, het wroeten in de aarde en het contact

-rkËr, met planten en dieren een maatschappelijk thema

geworden, dat in het onderwijs thuishoort'

Ëtichting Boerderijscho ol zet zich in voor het realiseren
.rrr., l.',r"Id leren. Lèren in het échte leven en over het échte

'De boerdeyiisc\ool fs leuk entoch heel sfuet.-íi"ïrïn nietzo q.llemaal t t"i"i-iln.(ies,
het is éénfets. , ro*.r;;'

Kinderen van de basisschool met hun klas leren en werken

op een nabij gelegen boerderij. Door de herhaling en het

ritme in de bàerderijwerkzaamheden ontstaat een verdie-

ping van de (leer-) ervaringen..Op de boerderij helpen de

i""rïng.r, mee met alle voorkomende werkzaamheden'

De boer(in) is de expert die bij de kinderen enthousiasme

wekt voor de boerderij. Alles wat de boer(in) ziet et tegen-

komt, komen de kinderen ook tegen. Het gaat op de boer-

derijschool om concreet en betekenisvol werk zoals het

uo"i"r, van de dieren (koeien en varkens), het uitmesten

van de stallen, het afzettet van een wei en het uitpoten

van slaplantjes. Daarnaast gebeurt er buiten- de geplande

werkzaamhéden om, veel spontaan. Bijvoorbeeld tijdens

het spitten kom je een worm tegen, in de composthoop

engerlingen.

leven op de boerderlj, als onderdeel van het leren

op school.

i natuur door verzorgende relaties met aarde, planten en

i di.r.., te ontwikkelèn. Alle zintuigen wor$e1 hieóij aan-

i g"rprok"n. De kinderen kunnen op de boerderij naar harten-

; irrri t llt 
"", 

voelen, proeven' ruiken en horen' Doordat de

kindeien op de boeiderij situaties S'siek ondergaan raken
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ervaringen hen diep en beklijven ze ook beter. Het leidt tot
fundamenteelleren.Op deboerderij lerende kinderen andere

dingen dan in een schoolgebouw mogelijk is. Het dienst-

baar àjn aan anderen en het zien van resultaat geeft een

belangrijke impuls aan het eigen leerproces. Op de boer-

derij kunnen de kinderen zichzelf op een nieuwe manier

ervaren. Kwaliteiten als zelfvertrouwen' samenwerken en

doorzettingsvermogen worden in de authentieke omgeving

op een boerderij op een natuurlijke wijze aangesproken.

Doordat de kinderen met de klas op de boerderij werk-
en, kunnen ze elkaar ook anders gaar. zien en ervaren.

Op school wordt teruggeblikt op de boerderijervaringen.
Het terugblikken vormt een wezenlijk onderdeel van de

boerderijschool. Het gaat hierbij om de persoonlijke

betekenisgeving aan ervaringen en gebeurtenissen. In het

terugblikken worden leerervaringen geoogst.

Zetfverhalen over de boerderij
In het leven van mensen spelen twee fundamentele

krachten een rol (Hermans U Hermans-Jansen, 1996)-

Enerzijds streven naar ze7Íbevestiging en zelfrealisatie,

streven om greep te hebben op het alledaagse leven en om

dit zelf mee vorm te geven. Anderzijds het streven naar

verbondenheid met iets of iemand anders' streven om

ergens deel vanuit te maken en om ergens in oP te gaan.

Ze worden het Z(elf)-motief en het A(nder)-motief
genoemd. Uit onderzoek naar de betekenis die leer-

lingen zelfgeven aan het leren op de boerderij blijkt dat een

boerderijschool de leerlingen uitnodigt tot een heel eigen

imrrlling van het Z(elf)-motïef en het A(nder)-motief.

Ervaringen van zelfrealisat\e Àjn aan de orde bij werk-
zaamhedet die een uitdaging voor de kinderen zijn. De
leerlingen worden uitgedaagd dooÍ'zvraar'werk, de fiets-

tocht, het uitmesten van de stallen of de omgang met

dieren die ze in eerste instantie eng vinden. Ze ziir,
gedreven en bewegen aan d e gÍeÍv'er,var,hun eigen kunnen.

De leerlingen krijgen een goed gevoel over een uitdaging

door te eÍvaÍen dat het goed gaat, doot het voelen van hun

ei.genwilskracht en doorzettingsvermogen en door het zien

ren resultaat. Op de boerderij wordt een beroep gedaan op

het doorzettingsvermogen en wilslracht van de kinderen

Ervaringen van verbondenheid hebben voor de kinderen

op de boerderij te maken met zich veilig voelen en thuis

voelen op de ple( bij elkaar en ook bij de boer(in). Doordat
de kinderen steeds terugkomen op de boerderij wordt een

vertrouwdheid met de mensen, de dieren, de werkzaam-

heden en de omgeving opgebouwd. Er is de tijd om de

verschillende aspecten van het bedrijfte leren kennen.

De leedingen omschrijven waardoor het contact verandert.

Op de boerderijschool zit je in een groepje dus je 'moet'
samenwerken.Je leert elkaar op een andere manier kennen.

Je maakt samen leuke, spannende en bijzondere dingen
mee. Er zijn situaties waarirr je op elkaar moet vertÍouwen.
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Wel.bevinden en betrol«kenheid
ö" b"t"t.r,issen die de kinderen aan het motief van

*rborrd.rrt.id en zelftealisatie geven vertonen veel

orr"r".nko-rt met de kenmerken van welbevinden en

betrokkenheid die binnen het ErvaringsGericht

O.rJ.t*ij, (E.G.O.) als cruciale indicator voor kwaliteit

"* 
."aË.*{s worden beschouwd (Laerters e'a'' 2004)'

Bil welberri.td en gazrt het om een bijzondere gevoels-

toËstand, die zicÀ uit in vitaliteit, innerlijke rust en

rp"",*fifr. Welbevinden is de aanwijzing dat een kind

gi"d i" ziln velzit. Betrokkenheid is een bijzondere kwa-

[t.it ,rr., Lezig zqn die zich uit in concentratie' motivatie

en een ,t..k 
"*lào"ning. 

Betrokkenheid is de aanwijzing

à"t orrt*it k ling plaats'iindt' De ervaringen van kinderen

.p à" U*tae.il"iuiten ook aan bij het. begrip flow' dat

gàï.rt odrr...rdis door Csikszentmih ilyi (7999) 
:t ÏJt:,:l

Leerlingen beschrijven datze zïch op de boerderij rustiger

voelen í dirrg"., làs kunnen laten door buiten bezigte

z\n.

Jessy (10 jaar) z 
oNou, meestal zit ik met heel oeel dingen in

"*4n 
Àoo7A t" dan - als ik buiten ben - dan wordt het oeel

,l^tigo."O*dot je dan geuoon buiten bezig bent en dan raak

je het kwijt."

Eenjongen van 11 jaar vertelt dat hij het liefst in de

tuintjes werkt:
"In ie tuintjes - behaloe dan bij het onkruid uieden - kun je

gelnoon *ryrrn beetje tot rust komen' Dan kun je de dingen'
"bijooorbeeid 

die uat lastiger zijn, e'uen weglaten' tuen aa71

aídrrc dingrn denken- Je-kunt gewoon aergeten en lekLer aan

het roerk gaan."

Oo de boerde tii z\inkinderen geboeid en in hun ele-

m'ent. Dat *rrt, Ë.n boerderij tot een rijke en lrachtige

leeromgeving voor opgroeiende kinderen'

Ëet verschijnsel van geïnspireerd en betrokken bezig ziin"

óf a" U".ia errl ztln'de kinder"n vaak helemaal in de flow'

bij'voorbeeld nJr r"- ^ 
rhet werken zijn, maar. ook als zever-

àii"tlg of boo s zlln;ze zrlndat dan'helemaal'' Ferre Laevers

U.*lr?ff, dit als volfunctioneren' Het is 'zijn wie je bent''
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Grond onder onze voeten
In een gczonde omgeving op een

boerderij worden wc uitgenodigd
om in contact te tredcn met de

omringende wereld. We kunnen
verbondenheid betrcven, voelen dat we

bestaan, besefl-en deel te zijn van een

groter geheel en daaraan een bijdrage
leyeren. Een meisje van 9 jaar ver-
woordde haar ervaringen a1s volgt:
"Ol school heb ik altijd vLel gedachten die er

doorheen schieten. Er zijn dltijd zuel dingen

'uaar je aan /<unt denken. En a/s ik naar

buiten kijk, zit ik niet meer echÍ aan taJel.

Op de boerderij aoel ik mefjn. Je daet daar

ge,u)aan alles rustig en je hebt geuoon de tijd. Je ltent niet zo

gestrest en gehaast. Je bent get»aon rustig."

Op de boerderij staat z4 met beidc voeten op de grond en

kan zc voelen dat ze een persoon is.

Verder met de boerderijschoot
De Boerderijschool is er voor scholen die kiezen

voor levensecht leren. Kinderen werkcn geïntegreeÍd

aan veel verschillende basisschoolvakken en kennis-

gebieden. Ook in de verwerking op school van de leer-

ervaringen is er nog veel winst te ha1en. De Stichting
Boerderijschool bcgeleidt scholen bij het opstarten van

een Boerderijschool. Op de website staat veel aanr''r-r1lende

informatie en publicaties van onderzoeken die gedaan zijn
naar de mcerwaarde en crvaringen op de boerderijschool.
(u,rvw.boerdcrij school. n1)
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telefoon 033-4946824

e-mail: info@speelgoedadvies.nl
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