
De Boer op Noord in Ooststellingwerf 
 
De Boer op Noord is een stichting in provincie Groningen, waarbij boeren zijn aangesloten 
die boerderij educatie verzorgen voor het basisonderwijs. Gezien de vraag vanuit het 
onderwijs en vanuit boeren wil de stichting zich uitrollen over Friesland, met ZO Friesland als 
pilot.  
 
De ambitie van De boer op Noord is dat alle basisschoolkinderen in Noord Nederland, 
minstens één keer in hun ‘schoolloopbaan’ les krijgen op de boerderij. 

De Boer op Noord Zuidoost Friesland is in 2016 gestart met 3 boeren bedrijven die 

boerderijlessen aanbieden, waarvan 1 bedrijf in Ooststellingwerf (Boerderij Nieuw Weper van 

de familie Van Daatselaar in Oosterwolde). Gedurende de projectperiode zijn daar nog 2 

bedrijven bijgekomen. 

De betreffende ondernemer heeft  de cursus Belevend Leren gevolgd en heeft lesmateriaal 

ontvangen wat aansluit op het bedrijf.  

De scholen in de gemeente worden benaderd vanuit De Boer op Noord en de boeren 

kunnen ook zelf nog actie ondernemen richting de scholen. Voor Ooststellingwerf geldt, dat 

er een goede afstemming is tussen boerderij Nieuw Weper en de Agrarische 

Belangenbehartigingsorganisatie Ooststellingwerf ivm het aanbod voor scholen. Ook is er 

contact met gemeente Ooststellingwerf om te bekijken hoe De Boer op Noord een plek kan 

krijgen in het op te zetten NME netwerk voor ZO Friesland.  

Boerderij Nieuw Weper heeft in oktober 2017 als eerste Friese educatieboer het landelijk 

keurmerk boerderijeducatie ontvangen. Dit geeft aan dat er op deze boerderij gewerkt wordt 

met aandacht voor veiligheid, hygiëne en didactiek. In 2018 is het lesaanbod uitgebreid met 

een lespakket over weidevogels.  

Tijdens een twee uur durende boerderijles krijgen de kinderen na een welkomstwoord, een 

korte rondleiding over het bedrijf. Vervolgens gaan zij in groepjes aan de slag met diverse 

opdrachten. Daarna wordt de les gezamenlijk afgesloten onder het genot van een bekertje 

zuivel.  

Leraren kunnen heel gemakkelijk zelf een les inplannen op de website. De afgelopen jaren 

hebben al meerdere klassen een boerderijles gevolgd: 

2016: 8 klassen (allen uit Ooststellingwerf) 

2017: 12 klassen (waarvan 6 buiten de gemeente vandaan 1x Heerenveen, 2x Assen, 3x 

Marum) 

2018: 8 klassen (waarvan 1 buiten de gemeente vandaan 1x Drachten) 

Voor 2019 staan er ook weer meerdere boerderijlessen ingepland.  

 

www.deboeropnoord.nl  


