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- Definitief - 

Convenant Platform Boerderij Educatie Nederland 
 

Datum:  22 september 2016 

 
 
De ondergetekenden: 
 
1. Organisaties van educatieboeren 
 
Boerderij in de Kijker Wim Westeneng Utrecht 

Boerderijeducatie Amsterdam Annemarie Koelemeijer Amsterdam 

Boerderijeducatie Gooi en 
Vechtstreek 

Maike van der Maat  

Boerderijeducatie Laag Holland Annemarie Koelemeijer  

Boerderijeducatie Limburg Emiel Verhaegh Limburg 

Boerderijeducatie Rivierenland Ton van Balken  

Boerenwijs Catrien Weijers  

De Boer op Noord Annely Langereis Groningen, 
Friesland, Drenthe 

Kiekeboeren Hélène ter Weele  

Klasseboeren Jan Cremers Zeeland, Noord-
Brabant, 
Gelderland (deel) 

Met de klas naar de boer Amstelland Annemiek Korrel  

ZuivelNL Lisette van der Kallen  

 
2. ZuivelNL 
 
3. Stichting Educatief Platteland als beheerste stichting van LTO Nederland 
 
in aanmerking nemende dat 
 
 In Nederland ruim tien samenwerkingsverbanden van agrarische ondernemers actief zijn die 

groepen kinderen (leerlingen) voor boerderijeducatie ontvangen; 
 
 Er een grote diversiteit is in de wijze waarop boerderijeducatie wordt vorm gegeven; 
 
 Uit onderzoek van Wageningen UR blijkt dat de omzet van educatieboerderijen onder druk staat; 
 
 Partijen willen komen tot een verdere professionalisering en uniformering van boerderijeducatie 

in Nederland door middel van trainingen en een keurmerk en door gebruik te maken van elkaars 
expertise; 

 
 De organisaties van educatieboeren willen werken aan meer uniformiteit en landelijke 

herkenbaarheid. Een gezamenlijke website met daarop onder meer een overzicht van 
educatieboeren in Nederland is één van de manieren om dit doel te bereiken ; 

 
 Partijen de wens hebben om onder één noemer naar onderwijsinstellingen, overheden, 

brancheorganisaties en bedrijfsleven te kunnen optreden; 
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 ZuivelNL fungeert als samenwerkingsverband voor ruim 70 educatieboeren, jaarlijks een 

financiële bijdrage levert aan het Platform en medewerkers ter beschikking stelt; 
 
 LTO Nederland bereid is het voorzitterschap en het secretariaat van het Platform op zich te 

nemen en hiervoor medewerkers ter beschikking stelt.  
 
KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 
 
Artikel 1:  Definities  en begrippen 
 
In dit convenant (verder ook te noemen overeenkomst) wordt verstaan onder: 
1.1 educatieboer – agrarisch bedrijf dat boerderijeducatie aanbiedt; 

 
1.2 agrarisch bedrijf - een bedrijf dat zijn inkomsten heeft uitsluitend of in hoofdzaak uit het 

voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van 
dieren. Het bedrijf doet mee aan de meitelling (gecombineerde opgave) en kan hier op verzoek 
een bewijsstuk van tonen; 

 
1.3 boerderijeducatie – het geven van educatie aan leerlingen, scholieren en studenten over de 

agrarische sector; 
 
1.4 Platform Boerderijeducatie Nederland - in dit convenant aangeduid als Platform, de 

samenwerking tussen de organisaties van educatieboeren, individuele educatieboeren, 
ZuivelNL en LTO Nederland op het gebied van boerderijeducatie; 

 
1.5 secretariaat – het secretariaat van het Platform uitgevoerd door LTO Nederland. 
 
Artikel 2: Aangaande het convenant 
 
2.1. Doel van het convenant 

Dit convenant legt de afspraken vast die partijen maken ten aanzien van hun samenwerking op 
het gebied van boerderijeducatie. De samenwerking vindt plaats onder de naam Platform 
Boerderijeducatie Nederland. De doelstellingen van de samenwerking zijn: 
 
1. Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en trends inzetten voor de 

ontwikkeling van landelijke trainingen voor educatieboeren; 
 

2. Uitwisselen van beschikbaar lesmateriaal voor het geven van boerderijeducatie voor 
onderwijsinstellingen; 

 
3. Stimuleren van informatie-uitwisseling en het bevorderen van deskundigheid op het 

gebied van boerderijeducatie door middel van trainingen voor educatieboeren; 
 

4. Ontwikkelen van een keurmerk voor deelnemende educatieboeren op basis van objectieve 
kwaliteitseisen; 

 
5. Het optreden als gesprekspartner voor overheden, brancheorganisaties en bedrijfsleven 

onder meer ten behoeve van subsidieverlening voor onderwijsdoeleinden in relatie tot 
boerderijeducatie. 
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2.2 Duur van het convenant 

Het convenant heeft een looptijd van twee jaar en gaat in op 22 september 2016 en eindigt op 
22 september 2018, dan wel eerder indien schriftelijk overeengekomen tussen partijen. 
Partijen kunnen in gezamenlijkheid besluiten tot voortzetting na genoemde einddatum.   
 

2.3 Ontbinden/opzegging van het convenant 
Het convenant komt in algemene zin te vervallen als de voor de duur van het convenant 
genoemde termijn is verstreken, zonder dat partijen overeenstemming hebben over een 
voortzetting of verlenging daarvan. Het convenant kan door individuele partijen (eenzijdig) 
worden opgezegd middels een schriftelijke melding aan het secretariaat. Opzeggen gebeurt 
met ingang van het volgende kalenderjaar met een opzegtermijn van tenminste twee 
maanden. In bijzondere gevallen kan ook door het Platform, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 11, de deelneming van een individuele partij in het convenant worden 
opgezegd. 

 
Artikel 3: Keurmerk Boerderijeducatie Nederland 
 
3.1 Artikel 2.1, onder 4, noemt als één van de doelstellingen van de samenwerking het 

ontwikkelen van een keurmerk voor educatieboeren op basis van objectieve kwaliteitseisen. 
Van het keurmerk maken de volgende onderdelen verplicht deel uit:  
 
Training Belevend Leren 
De training Belevend Leren wordt gegeven door een docent die is aangewezen door het 
Platform. De training is interactief en heeft veel ruimte voor oefeningen. Bij de verschillende 
onderwerpen komen voorbeelden uit de praktijk van boerderijeducatie aan bod. Vanwege de 
agrarische component in het didactisch programma is dit onderdeel ook bij het reeds bezitten 
van onderwijservaring verplicht. Na met goed gevolg van de training voltooid te hebben, reikt 
het Platform een getuigschrift uit. Leden die een voorloper van deze training hebben gevolgd, 
ontvangen alsnog een getuigschrift. 
 
BHV-diploma 
Een bedrijf is verplicht te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening (BHV) om te kunnen 
optreden in geval van brand of andere calamiteiten. Een BHV-cursus omvat meer dan alleen 
EHBO. Een (medewerker van een) educatieboer dient aantoonbaar met goed gevolg een BHV-
cursus te hebben gevolgd en de kennis op dit gebied te onderhouden volgens de richtlijnen die 
hiervoor bestaan. BHV-cursussen worden in het hele land door verschillende instituten 
verzorgd. 
 
Risico inventarisatie & evaluatie 
Een bedrijf is verplicht te zorgen voor een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Gezond en 
veilig werken begint met het opstellen van een RI&E. Op basis hiervan kan een educatieboer 
vaststellen welke maatregelen op het bedrijf genomen moeten worden om veilig met groepen 
kinderen te kunnen werken. Educatieboeren kunnen een RI&E zelf uitvoeren of laten 
uitvoeren. 
 
Aansprakelijkheidsverzekering nevenactiviteiten 
Een educatieboer dient verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid voor de nevenactiviteit ‘het 
ontvangen van groepen’. 
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Verklaring omtrent het gedrag (VOG) 
Medewerkers van educatieboeren die bij de ontvangst betrokken zijn, dienen in het bezit te 
zijn van een VOG. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen 
bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.  
 

3.2 Indien een educatieboer aan de eisen genoemd in artikel 3.1 voldoet, kan hij een collegiaal 
bezoek ontvangen. Indien ook het collegiaal bezoek succesvol is, ontvangt hij het keurmerk . 
Het keurmerk wordt afgegeven door het secretariaat namens het Platform.  

 
3.3 Om het keurmerk te behouden, wordt een educatieboer één keer per drie jaar bezocht door 

een collega educatieboer binnen of buiten zijn samenwerkingsverband. Tevens voert een 
educatieboer één keer per drie jaar een bezoek uit bij een collega educatieboer binnen/buiten 
zijn eigen samenwerkingsverband. Bij dit bezoek is een docent aanwezig. Het staat 
samenwerkingsverbanden vrij hoe dit te organiseren. De samenwerkingsverbanden van 
educatieboeren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het collegiale bezoek. 

 
Artikel 4: Producten van samenwerking  
 
4.1 In het kader van dit convenant komen de volgende producten tot stand: 

Website intercollegiale toetsing met de daarbij behorende database; 
Website url www.boerderijeducatienederland.nl; 
Content van de website www.boerderijeducatienederland.nl; 
Logo Boerderij Educatie Nederland; 
Handboek Keurmerk Boerderijeducatie Nederland; 
Training Belevend Leren. 

 
4.2 Alle rechten op de producten genoemd in artikel 4.1 berusten bij Stichting Educatief 

Platteland, een beheerstichting van LTO Nederland. De partijen onder 1 en 2 kunnen geen 
rechten op de producten doen gelden.  

 

Artikel 5: Organisatie Platform Boerderijeducatie Nederland 
 
5.1 Het voorzitterschap van het Platform berust bij LTO Nederland. LTO Nederland draagt tevens 

zorg voor het secretariaat van het Platform en zal de activiteiten aansturen, coördineren en 
uitvoeren. Hieronder vallen in ieder geval het beleggen van vergaderingen, samenstellen van 
agenda’s en verslaglegging, financieel beheer, het afgeven van het keurmerk en het 
aanwijzen van docenten voor de training Belevend Leren.   

 
5.2 De LTO-organisaties bieden ondersteuning aan het Platform in de vorm van bestuurlijke inzet 

en inzet van medewerkers. ZuivelNL biedt ondersteuning door inzet van medewerkers. 
 
5.3 Besluitvorming over het aansturen, coördineren en uitvoeren door LTO Nederland vindt 

plaats door de vergadering van het Platform.  
 
5.4 De organisatie en werkwijze van de vergaderingen van het Platform worden geregeld in een 

door het platform vast te stellen vergaderreglement.  
 
5.5 Besluitvorming in het platform vindt plaats met gewone meerderheid van stemmen (d.w.z. 

de helft +1). Het aantal stemmen van partijen wordt geregeld in het in 5.4 genoemde 

http://www.boerderijeducatienederland.nl/
http://www.boerderijeducatienederland.nl/
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vergaderreglement, met dien verstande dat partijen onder 1. gezamenlijk  50% van het 
aantal stemmen hebben en partijen onder 2. en 3. ieder 25% van het aantal stemmen. Bij uit- 
of toetreding van partijen genoemd onder 1. wordt het vergaderreglement aangepast. 

 
5.6 Van alle partijen genoemd onder 1 wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen en 

zich in zetten om waar nodig input te leveren en eventueel uitvoerende taken voor hun 
rekening nemen. 

 
5.7 Partijen dragen ieder voor zich de kosten van de inzet van medewerkers ten behoeve van de 

activiteiten voor het Platform, tenzij anders door het Platform overeengekomen. 
 
Artikel 6: Toetreding samenwerkingsverbanden en individuele educatieboeren 
 
6.1 Tot deelneming aan de overeenkomst van nieuwe samenwerkingsverbanden van 

educatieboeren wordt met een gewone meerderheid van stemmen besloten. Aspirant-
deelnemers tekenen een intentieverklaring waarmee zij zich inzetten om hun aangesloten 
educatieboeren binnen 12 maanden te laten voldoen aan de eisen van het keurmerk; zij 
nemen vanaf de datum van ondertekening van de intentieverklaring deel aan het Platform en 
dragen bij in de kosten. Indien na 12 maanden aan deze intentie is voldaan, wordt de 
deelneming van het samenwerkingsverband definitief. 

 
6.2 Individuele educatieboeren die voldoen aan alle eisen van het keurmerk, kunnen tot het 

Platform worden toegelaten. Het secretariaat van het Platform beslist over toetreding.  
 
Artikel 7: Financiën - inkomsten 
 
7.1 De financiële bijdrage aan de activiteiten van het Platform bedraagt € 80 per jaar per 

educatieboer. Deze bijdrage zal via de samenwerkingsverbanden worden geïnd. 
 
7.2 ZuivelNL draagt voor de looptijd van het convenant (twee jaar) € 30.000 per jaar aan de 

activiteiten van het Platform bij. Na afloop van deze termijn van twee jaar zal de bijdrage 
worden geëvalueerd.  
Uit de bijdrage van ZuivelNL wordt de bijdrage van € 80 per jaar van de door haar 
vertegenwoordigde educatieboeren gefinancierd en, in afwijking van het gestelde in artikel 
7.1, de bijdrage van de melkveebedrijven van de samenwerkingsverbanden van 
educatieboeren onder 1. 
 

7.3 De financiële bijdrage van een educatieboer zoals bedoeld onder 6.2 bedraagt € 100. Artikel 
7.2 is van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 8: Financiën - uitgaven 
 
8.1 Het financieel beheer berust bij LTO Nederland, zie 5.1. 
 
8.2 Er mogen alleen verplichten worden aangegaan en uitgaven gedaan waartegen 

daadwerkelijke financiële baten op de rekening staan bijgeschreven. 
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Artikel 9: Verplichtingen van partijen  
 
9.1 Partijen zullen zich naar beste vermogen inspannen om de activiteiten en werkzaamheden 

succesvol te laten verlopen en alle verplichtingen welke voortvloeien uit dit convenant na te 
komen; 

 
9.2 De samenwerkingsverbanden stimuleren de aangesloten educatieboeren aan de eisen van 

het keurmerk te gaan voldoen en het keurmerk te onderhouden.  
 
9.3 De samenwerkingsverbanden dragen er zorg voor dat zij steeds voor het Platform een 

actueel overzicht van de aangesloten educatieboeren beschikbaar hebben; 
 
9.4 Partijen spannen zich in om content te leveren teneinde de website 

www.boerderijeducatienederland.nl actueel en aantrekkelijk te houden. 
 

Artikel 10: Intentieverklaring lange termijn samenwerking 
 

Partijen spreken de intentie uit tot het ontwikkelen van een lange termijn samenwerking 
rond het in stand houden en verder ontwikkelen van boerderijeducatie in Nederland en 
zeggen toe zich binnen de hun beschikbare mogelijkheden maximaal te zullen inzetten voor 
een blijvend succes van dit concept.  
Het verloop van de samenwerking wordt geëvalueerd tijdens een jaarlijks te houden 
bijeenkomst van de partijen bij dit convenant. 

 
Artikel 11: Publiciteit en promotie boerderijeducatie 
 

Partijen zullen bij het uitdragen van boerderijeducatie in het algemeen en bij door hen 
ontplooide activiteiten van promotionele aard ten behoeve van hun samenwerkingsverband 
of organisatie, voldoende recht doen aan de in het Platform gedane, collectieve 
inspanningen. Bij het gebruik van materiaal dat (mede) is ontleend aan activiteiten van het 
Platform dient daaraan te worden gerefereerd. Dit krijgt onder meer vorm in het zichtbaar 
plaatsen van de volgende zinsneden:  
 
[naam samenwerkingsverband] maakt deel uit van het Platform Boerderijeducatie Nederland, 
een samenwerking van regionale initiatieven van boerderijeducatie, LTO Nederland en 
ZuivelNL. Het Platform verenigt boerenbedrijven uit verschillende sectoren die zich richten op 
het basis-, middelbaar en speciaal onderwijs, waarbij kinderen zelf kunnen zien, horen, voelen 
en beleven waar ons voedsel vandaan komt. De deelnemende partijen hebben met elkaar 
kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid, hygiëne en educatieve vaardigheden 
afgesproken. Bedrijven ontvangen daarvoor het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland. 
Op de website www.boederijeducatienederland.nl kunnen leerkrachten zien welke 
educatieboerderijen te bezoeken zijn en is lesmateriaal per sector samengebracht. 
 
 

http://www.boerderijeducatienederland.nl/
http://www.boerderijeducatienederland.nl/
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Artikel 12: Sancties 
 
12.1 Partijen die zich niet houden aan één of meerdere bepalingen van dit convenant zullen daar 

in eerste instantie in Platform-verband op worden aangesproken en worden gevraagd hun 
handelwijze schriftelijk toe te lichten; 
 

12.2 Partijen die ook in tweede instantie nalaten zich te houden aan één of meerdere bepalingen 
van dit convenant kunnen daar op aangeven van een benadeelde partij door het Platform 
schriftelijk op worden aangesproken en worden gevraagd hun handelwijze schriftelijk toe te 
lichten; 

 
12.3 Mocht dit niet leiden tot een bevredigende wijziging van de handelwijze, dan kan, op 

aangeven van het secretariaat, in voorkomende gevallen door het Platform worden besloten 
deze overeenkomst met de betreffende partij op te zeggen met inachtneming van een 
termijn van zes maanden, of voor te leggen aan de rechter. Partijen die zich niet houden aan 
een of meerdere bepalingen van dit convenant kunnen daarnaast worden aangesproken om 
de veroorzaakte schade te vergoeden. 

 
 

Slotbepalingen 
 
Artikel 13:  Aansprakelijkheid  
 

Partijen kunnen op geen enkele wijze, anders dan voor opzet of grove schuld, 
aansprakelijkheid aanvaarden, noch zijn zij aansprakelijk te stellen, voor enigen materiële 
en/of immateriële schade voortkomend uit activiteiten ten behoeve van de uitvoering van dit 
convenant. 

 
Artikel 14: Wijzigingen 
 

Enkel schriftelijk overeengekomen wijzigingen in dit convenant binden de partijen. 
 
Artikel 15:  Toepasselijkheid 

  
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht. Eventuele geschillen die niet 
in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen ter beslissing worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter in het arrondissement  ’s-Gravenhage. 

 
 
Aldus in meervoud opgemaakt: 
 

 
  

   

, 
namens dezen, 
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