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1. INFORMATIE BOERDERIJBEZOEK
Programma/tijdsduur
De boer zorgt voor een interactief programma voor alle
groepen van het basisonderwijs. Het educatieve
boerderijbezoek bestaat uit een introductie, rondleiding,
roulerende opdrachten en een afsluiting. Een boerderijbezoek
duurt afhankelijk van het soort les en klas tussen de anderhalf
en twee uur. Het bezoek op de boerderij start altijd om 9.30
uur. In overleg met de educatieboer kan eventueel afgeweken
worden van de starttijd.

Vervoer
De school zorgt voor het vervoer van en naar de boerderij. De kosten van het vervoer zijn
voor rekening van de school. De boerderijen liggen voor zover mogelijk op fietsafstand van
uw school. Er is parkeergelegenheid indien u met auto’s komt. De adressen van de
boerderijen staan bij iedere boerderij vermeld op de website van De Boer op Noord.

Begeleiding
De school is verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen (minimaal 1
ouder/begeleider per 5 à 6 kinderen). Begeleiders kunnen gevraa gd worden om een rol te
spelen in bijvoorbeeld de begeleiding van groepjes bij eventuele lesopdrachten. Hiervoor is
geen voorbereiding en/of specifieke kennis nodig.

Kosten
Wij kunnen dankzij onze sponsoren een groot deel van het basisonderwijs een
boerderijbezoek kosteloos aanbieden. Kijk voor de actuele tarieven voor een bezoek op de
website van De Boer op Noord: www.deboeropnoord.nl

Annuleren/verzetten
Annuleren of verzetten kan kosteloos tot uiterlijk 48 uur van te voren. Bij annuleren of
verzetten binnen de 48 uur wordt er €50, - in rekening gebracht. Bij het annuleren of
verzetten van de afspraak vragen we u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met de
boer van de door u geboekte boerderi j en tevens een email te sturen
naar info@deboeropnoord.nl.

Verzekering en aansprakelijkheid
De school beschikt over een leerlingenverzekering in verband met het maken van excursies
e.d. Dit betreft eventuele ongevallen, ma ar ook toegebrachte vernielingen door leerlingen
aan materialen op het excursieterr ei

2. BOERDERIJEDUCATIE
De kinderen maken via De Boer op Noord
kennis met een melkveebedrijf, een
zoogkoeienbedrijf of akkerbouwbedrijf en
daardoor met de dieren, gewasse n en het
landschap. Ze leren de gebouwen en machines
kennen en ook de werkzaamheden die nodig
zijn om het bedrijf te runnen en het product
te kunnen leveren. De kinderen leren met
hoofd, hart en handen het leven op de
boerderij kennen. Daarbij speelt belev ing
d.m.v. belevend leren een grote rol. De
kinderen steken regelmatig zelf de handen uit
de mouwen.

Beleven, leren en ontdekken
Waarom is een les op een boerderij zo belangrijk voor leerlingen? Uit jarenlange praktijk
blijkt dat:
- Een boerderijles op heel veel manieren past binnen het schoolcurriculum;
- Lessen in de praktijk voegt veel toe aan de theorie;
- Jongeren weten vaak niet waar hun voedsel vandaan komt, een boerderijles helpt hen bij
wereldoriëntatie en besef van hun eigen wereld;
- Een boerderijbezoek draagt bij aan de ontwikkeling van praktische vaardigheden als
meten, determineren, interviewen en onderzoek svaardigheden. Vaardigheden die
belangrijk zijn om te functioneren binnen de schoolbanken en de samenleving;
- Op een boerderij zijn maatschappelijke vragen o ver bijvoorbeeld leven en dood,
voortplanting, voeding en gezondheid dagelijkse kost. Leer lingen leren hierover na te
denken en te bespreken. De educatieboer is de ervaren gesprekspartner.

Beeldvorming
Door opgedane ervaringen worden kinderen zich bewust van de duurzame relatie tussen
consumeren en produceren. Ook wordt er een brug geslagen tussen platteland en stad. De
kinderen ontwikkelen een positief en realistisch beeld van het platteland(sleven) en de
natuur, waardoor zij later, als volwassene in de maatschappij hun best zullen doen om deze
waarden te behouden en te beschermen. Bovendien zullen de kinderen met hun
enthousiaste verhalen ook de ouders bewegen meer in en met de natuur en het
boerenproduct te doen.

Kerndoelen
Het boerderijprogramma beantwoordt vele kerndoelen. Waaronder:
- De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren
onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving (40).
- De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en
functie van hun onderdelen (41).
- De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties leggen tussen de
werking, de vorm en het materiaalgebruik (44).

Maar ook:
-

Beleven (1, 12, 28, 29, 34, 35, 37, 38, 39)
Natuur & Techniek (1, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)
Discussiëren (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 34, 35, 37, 38, 39)
Samenwerken (34, 35, 37, 38, 39, 45, 54, 55, 58)
Woordenschat (1, 2, 12)
Rekenen & meten (24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33)
Mens & Natuur (33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)
Gezondheid & voeding (1, 2, 3, 4, 34, 35, 40, 58)
Milieu (39, 42, 43, 44, 45, 46)

Boerderijeducatie Nederland
De Boer op Noord maakt deel uit van het Platform Boerderijeducatie Nederland.
Boerderijeducatie Nederland is een samenwerking van regionale initiatieven van
boerderijeducatie, LTO Nederland en ZuivelNL. Boerenbedrijven uit verschillende se ctoren
richten zich op het basis-, middelbaar en speciaal onderwijs. De deelnemende partijen
hebben met elkaar kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid, hygiëne en educatieve
vaardigheden afgesproken. Bedrijven ontvangen daarvoor het Keurmerk Boerderij educatie
Nederland.

3. VOORBEREIDING OP SCHOOL
Voorbereiding programma
Ter voorbereiding op het programma van het boerderijbezoek kunt u een les geven over de
boerderij. Bij hoofdstuk 5 treft u sites en (les)informatie aan.

U kunt ook het volgende doen:
Vertel dat de kinderen naar een melkveebedrijf , een zoogkoeienbedrijf of een
akkerbouwbedrijf gaan. Wat stellen ze zich daarbij voor? Laat ze hun gedachten daarover
opschrijven, een tekening maken enz. Na afloop kunnen ze hun verhaal even tueel
aanpassen.
Aandachtspunten (afhankelijk van het type boerderij die is geboekt) :
- Hoe ziet het bedrijf eruit?
- Hoe groot is het?
- Welke gebouwen staan er?
- Welke dieren of gewassen zijn er en hoeveel?
- Welke producten leveren de dieren of gewassen?
- Wat moet de boer daarvoor doen?
- Hoe leven de dieren of hoe groeien de gewassen?
- Welke voeding krijgen ze?
- Wie verzorgt de dieren of gewassen, en hoe?
- Welke machines zijn nodig?
- Wat gebeurt er met de producten van de boerderij?
- Welke weg leggen ze af voordat de producten in de
winkel liggen?
De kinderen kunnen na het bezoek hun verhaal vergelijken met wat ze op de boerderij
gezien, gehoord en gedaan hebben en hun verhaal aanpassen.

Een ander idee:
Bedenk samen met de kinderen een aantal vragen die aan de boer(in) gesteld zouden
kunnen worden. U kunt ze bij de inleiding op de boerderij laten stellen of na afloop. Een
aantal vragen zal dan inmiddels misschien beantwoord zijn door de activiteiten die de
kinderen gedaan hebben.

Of:
Schrijf de naam ‘melkveehouderij’ , ‘zoogkoeienhouderij’ of ‘akkerbouwbedrijf’ op het bord.
Vraag de kinderen wat ze hierover weten en noteer dit. Zie bij ‘sites’: de les van het Kleine
Loo over melkveehouderij.

Groepjes indelen
Deel van te voren de klas in groepjes van maximaal 6 kinderen in. Niet meer dan 6 groepjes
maken. Elk groepje heeft een begeleider vanuit school. U kunt zelf het beste geen groepje
begeleiden, zodat u kunt inspringen wanneer dit nodig is. U draagt als leerkracht de
verantwoordelijkheid over de klas.

Kleding en schoenen
Laat de kinderen thuis kleren aantrekken die vies mogen worden. Laat ze ook oude (schone)
schoenen of laarzen aantrekken zodat ze aan alle activiteiten mee kunnen doen.

Regels op de boerderij
Wilt u de kinderen svp wijzen op de volgende
regels die gelden op de boerderij:
- Gedraag je rustig: niet rennen en schreeuwen
- Ga zorgvuldig en voorzichtig om met de dieren
en de materialmen
- Klim niet op machines, hooibalen enz.
- Niet op plekken komen die afgezet zijn met bijv.
een lint
- Luister goed naar de boer(in)

Drinken en eten
Meegenomen broodjes opeten of iets drinken kan in de ontvangstruimte op de boerderij.
Maakt u zelf afspraken met de boer(in) over het tijdstip. Laat de kinderen van te voren de
handen wassen!

Voorbereiding begeleiders
Om het bezoek soepel te laten verlopen is het noodzakelijk dat u de begeleiders van de
groepjes op de hoogte stelt van de regels, het programma en hun taak op de boerderij. Ze
dragen zorg voor het gedrag van de kinderen en corrigeren dit indien noodzakelijk. De
informatie op de volgende pagina’s kunt u kopiëren/gebruiken voor de begeleiders:

Beste ouder/begeleider,
Fijn dat u meegaat om een groepje kinderen te begeleiden op de boerderij. Om op de
hoogte te zijn van het verloop van het boerderij bezoek en de regels, is het noodzakelijk om
onderstaande informa- tie goed door te lezen. Ook treft u een stukje achtergrondinformatie
aan.

Het boerderijbezoek ziet er als volgt uit:
- Inleiding door de boer(in)
- Gezamenlijke korte rondleiding over de boerderij door de boer(in)
- Per groepje kinderen rouleren langs 6 verschillende opdrachten
- Gezamenlijke afsluiting door de boer(in)

Taak ouder/begeleider:
Geef als begeleider de kinderen eerst de ruimte om een nieuwe plek te verkennen en voer
daarna de activiteit uit. Laat de kinderen zoveel mogelijk de dingen ervaren en onderzoeken.
Vragen kunnen altijd na afloop aan de boer(in) gesteld worden. Belangrijk is dat u zelf
enthousiast bent en zodoende dit kunt overbrengen op de kinderen.
- De opdrachten worden hoofdzakelijk mondeling gedaan. Op een speciaal ‘vel’ kunnen
vragen en opmerkingen genoteerd worden.
- Er zijn meerdere opdrachten. Wanneer de kinderen eerder klaar zijn, is er een extra
opdracht.
- Zorg ervoor dat het groepje bij elkaar bl ijft en voer de opdrachten gezamenlijk uit.
- Laat de opdrachten door de kinderen (om de beurt) voorlezen. Mocht dit teveel tijd
kosten, doe dit dan zelf.
- Bij vragen waar een stip voor staat, deze één voor één laten beantwoorden of uitvoeren!
- Elk groepje begint bij een andere opdra cht en rouleert daarna.
- Neem per opdracht zo’n 10 minuten de t ijd. Iets uitloop is mogelijk.
- Zorg dat de materialen weer op de juiste plek teruggelegd worden, geopende deuren
weer gesloten worden enz.
- Zorg dat de kinderen zich aan de regels e n afspraken houden.
- Corrigeer de kinderen indien dit noodza kelijk is.

Regels op de boerderij:
Deze zijn op school besproken en u kunt de kin deren dus gerust hierop aanspreken.
-

Niet rennen en schreeuwen, zich rustig gedragen.
Zorgvuldig omgaan met dieren en materialmen.
Niet op machines, hooibalen enz. Klimmen.
Niet op plekken komen die afgezet zijn. (bijv. door een lint)
Goed naar de boer(in) luisteren.

De opdrachten op de boerderij kunnen plaatsvinden op het erf, in het weilan d, op de akker,
in de stal, in de schuur, in de melkput, bij de koeien, bij de machines, bij de andere dieren,
afhankelijk van het bedrijf en het seizoen.

4. PROGRAMMA OP DE BOERDERIJ
De ondernemers (boerinnen) die het programma op het bedrijf verzorgen, hebben een
basistraining boerderijeducatie gevolgd.

Aankomst bij bedrijf
De klas wordt door de boer(in) opgevangen en meegenomen naar de ruimte waar de
introductie plaatsvindt. Daar kunnen eventueel ook de jassen opgehangen worden en de
tassen neergezet.

Het bedrijf stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging en diefstal van
persoonlijke eigendommen. Dingen van waarde kunnen het beste op school achte rblijven.

Inleiding
De boer (in) stelt zich voor en vertelt
iets over het bedrijf. Zoals: welk soort
bedrijf is het? Om welke dieren en
producten gaat het? Hoe groot is het
bedrijf en het land en wie werken er?
Wat maakt het bedrijf bijzonder?
Hij (zij) vertelt in het kort wat de
kinderen op de boerderij gaan doen en
hoe laat ze terug verwacht worden in de
ontvangstruimte. Met de leerkracht
wordt overlegd wanneer er een pauze
moment is om iets te eten en te drinken.
Ook worden de regels nog een keer
verteld en waar nodig toegelicht.

Rondleiding over de boerderij
De boer of boerin neemt de hele groep mee ivm een korte rondleiding met de boerderij en
alle ruimtes waar activiteiten plaatsvinden. De rondleiding dient ervoor om de weg later
beter te kunnen vinden tijdens het uitvoeren van de opdrachten en ook om iets bijzonders
te vertellen.

Opdrachten
Verspreid over de boerderij en ook buiten staan of hangen de opdrachten. Ze worden
mondeling gedaan. De kinderen lezen de tekst voor. Er hoeft niets genoteerd te worden.
De nadruk ligt op beleving en doen. De kinderen steken de handen uit de mouwen bij een
aantal activiteiten. Als er tijd over is, kan nog een extra opdracht gedaan worden.

Rouleren
De klas gaat in groepjes van maximaal 6 kinderen bij de opdracht en langs. De indeling van
de groepjes wordt op school gedaan. Elk groepje start bij een andere opdracht en rouleert
daarna. Reken voor een opdracht zo’n 10 minuten. Tijdens de opdrachten zullen de boer

en/of boerin rondlopen of bij een activiteit staan om uitleg te geven. Op het afgesproken
tijdstip wordt er weer verzameld in de ontvangstruimte.

Afsluiting
De hele groep komt weer bij elkaar voor de afsluiting. De boer(in) vraagt naar de
ervaringen van de kinderen. Bijvoorbeeld:
-

Wat vonden ze het meest bijzonder?
Wat wisten ze van te voren niet en nu wel?
Wat vonden ze het leukst om te doen? En wat het minst leuk?
Wat vinden ze van het boerenleven? Zwaar? Licht?
Wie zou later wel willen werken op een boerderij?
Misschien hebben de kinderen zelf nog een vraag? (bijvoorbeeld een vraag op het
(koeien)vel)

Vragen en opmerkingen noteren
Tijdens de de opdrachten op de boerderij kunnen de kinderen hun vragen en opmerkingen
noteren op een los vel. Dit papier is aanwezig op de boerderij .

5. VERWERKING IN DE KLAS
Leuke lesinformatie en suggesties
In diverse methodes zijn lessen te vinden die aansluiten bi j het bezoek aan een boerderij.
In de bijlages van deze lesbrief staat achtergrondinformatie per sector, staan sites
genoemd waar goede en leuke lesinformatie te vinden is en zijn linken van filmpjes
toegevoegd. Ook treft u knutsel ideeën en een aantal werkbladen aan. Op één ervan
kruisen de kinderen aan wat ze onthouden hebben van het boerderijbezoek.

Uitleenmaterialen NDE
NDE leent een aantal lessets uit met betrekking tot het thema boerderij. U kunt hiervoor
terecht bij:
Mail: nde@groningen.nl
Tel: 050-367 63 21

Kaasmaakset:
Bijvoorbeeld de kaasmaakset. Deze set is bedoeld voor de bovenbouw. De kinderen kunnen
zelf boter en kaas maken met behulp van ingrediënten zoals bakjes, zeven, thermometers
enz. In de uitgebreide handleiding staat precies hoe alles in z’n werk gaat. De leerkracht
moet wel zelf voor melk zorgen. Deze kan gehaald worden bij de melkveebedrijven waarbij
de bezoeken plaatsvinden. Het mag geen melk zijn uit pakken van de supermarkt. Neem de
tijd om de handleiding goed door te lezen zodat het maken van kaas en boter lukt en geen
teleurstelling wordt. De set bestaat uit 2 grote kiste n en een ketel, die met de auto
gehaald moeten worden.

BIJLAGE 1: LESINFORMATIE MELKVEEHOUDERIJ
Op het erf
Op veel boerenbedrijven zie je een zwart zeil met
daarop autobanden, hieronder zit kuilgras of
ingekuild maïs. Dit is gras of maïs dat in het voorjaar
of in de zomer is gemaaid en ‘ingekuild’. Inkuilen wil
zeggen dat het gras op een grote hoop op een
betonplaat is verzameld. Daarna rijdt de boer er met
een zware machine overheen om de lucht eruit te
persen en zo bederf te voorkomen. De grashoop
wordt met plastic afgedekt. Tegenwoordig zie je op
boerderijen ook veel ronde plastic balen. Daar zit ook
kuilgras in, dat in het voorjaar meteen op het land in
plastic is verpakt. In de grote, hoge plastic silo’s
wordt brok (veevoer) en kunstmest opgeslagen.

In de stal
Het gedeelte in de stal waar de koeien wonen, bestaat uit meerdere delen. In het ene gedeelte
liggen roosters. Dit zijn betonnen platen met spleten op de vloer. Hier staan de koeien. De poep
en plas zakken door de splete n heen en komen in de mestkelder terecht. Met een schuif wordt
een paar keer per dag de vloer schoon getrokken. De poep die nog niet door de spleten was
gezakt, verdwijnt dan alsnog. Het tweede gedeelte zijn de plaatsen, waar de koeien kunnen
liggen. Hier gaan ze liggen om te slapen en om te herkauwen. Op de vloer van dit gedeelte ligt
meestal zaagsel. Dat is lekker warm en zacht voor een koe . Het derde gedeelte is de voergang. Dit
is het gedeelte voor het voerhek, waar de boer kuilgras, maïs of hooi voor de koeien neer kan
zetten.

Het weiland
Meestal staan koeien in de wei tussen april en oktober, want
dan groeit het gras. Koeien die in deze maanden op stal staan,
krijgen gemaaid gras. ‘s Zomers maait de veehouder gras om
hooi of kuilgras van te maken. D it eten de koeien in de winter.
Hooi is gedroogd gras. Kuilgras is gemaaid gras waar de lucht is
uitperst. Soms zijn er in het weiland kleine stukjes gras afgezet.
Hier broeden weidevogels en zo worden de nesten beschermd.
Waar het gras hoger is ligt vaak een koeienvlaai. De koeien
eten hier omheen.

Koeien
In Nederland leven anderhalf miljoen koeien die melk geven. Koeien grazen 4 tot 9 uur per dag.
Een koe in de wei eet per dag zo’n 60 -80 kilo gras. De koe slikt haar eten door zonder kauwen. Op
een rustig plekje boert ze het gras weer op en gaat het herkauwen. Het gras moet verteerd
worden. Dat gebeurt in vier verschillende magen: de pens, de netmaag, de boek - maag en de
lebmaag. Via de darmen worden alle belangrijke voedingsstoffen in het bloed opgenomen en door
het lichaam gevoerd. Deze voedingsstoffen komen ook in de uier, waar de melk wordt gemaakt.
Een koe geeft gemiddeld 25 liter melk per dag. In piek - perioden kan een koe wel 40 tot 60 liter
melk per dag produceren.

Kalfjes
De kalfjes drinken biest. Dat is de eerste melk van de moederkoe. Na ongeveer een week krijgen
zij gewone melk of maakt de boer kunstmelk van melkpoeder dat is aangemaakt met water. Een
soort melkpap. Ze krijgen wel vier tot zes liter op een dag. Na een paar weken krijgen zij o ok
kleine brokjes en hooi. De kalfjes vinden hooi ook lekker. Hooi is gedroogd gras. Als ze nog ouder
zijn, krijgen ze kuilgras.
De boer probeert het zo te regelen dat een koe
bijna elk jaar een kalfje krijgt, dan geeft de koe
weer melk. Zes à acht weken voordat de koe een
kalfje krijgt, wordt de koe niet meer gemolken.
Nadat het kalfje geboren is, gaat de koe weer veel
melk geven. De boer kan niet alle kalfjes houden.
De stierkalfjes worden verkocht aan een bedrijf
waar de kalfjes blijven tot ze zwaar ge noeg zijn
voor de slacht. De vaarskalfjes blijven op de
boerderij. Als er teveel zijn, dan verkoopt de boer
ze aan andere melkveehouders. De beste kalfjes
houdt de boer zelf.
Kalfjes worden meestal één à twee dagen na de
geboorte apart gezet. De boeren doen dit om te
voorkomen dat het kalfje en de moederkoe zich
teveel aan elkaar gaan hechten. De moederkoe en
het kalfje worden verdrietig als zij lang bij elkaar
gestaan hebben en daarna gescheiden worden. Als
de kalfjes wat ouder zijn, komen ze met meerdere
kalfjes bij elkaar in een hok met stro. Stro bestaat
uit gedroogde stengels van bijvoorbeeld rogge of
tarwe.

Koeienbenaming
Als een kalf 1 jaar is geworden noemt men hem of haar een ‘pink’. Als een pink drachtig is noemt
men haar een ‘vaars’ en zodra ze g ekalfd heeft, heet ze een koe. Een stier is een mannelijk rund,
een os is een gecastreerde stier. De koeien hebben een ‘oorbel’ met een nummer, zodat er geen
twijfel is wie welke koe is.

Dierenwelzijn
(Melk)veehouderij en zuivelindustrie zijn allereerst gebaat bij gezonde koeien. Ze moeten vrij zijn
van bepaalde dierziekten en veehouders zijn verplicht de gezondheid van hun koeien periodiek te
laten controleren. Het welzijn van de koe wordt onder andere bepaald door de inrichting van de
stal. De laatste jaren zijn nieuwe systemen ontwikkeld om het comfort voor de dieren te
verbeteren. In de fokkerij wordt niet alleen gelet op melk - of vleesproductie maar ook op een
langere levensduur. Weidegang en welzijn is niet hetzelfde. Het uitgangspunt is dat koeien t e
allen tijde op een diervriendelijke wijze worden behandeld.

De koeborstel
Koecomfort en hygiëne zijn belangrijke zaken in een stal. De koeborstel is ontwikkeld om de
koeien te verzorgen en de dieren te vrijwaren van stof en jeuk. De koeborstel levert da araan een
bijdrage; de huid van de koeien wordt gezonder en glanst meer; tevens wordt de bloedsomloop
gestimuleerd. De koeien zijn dol op de borstel en zoeken die graag een paar keer per dag op.
Resultaat: meer rust in de kudde.

De melkrobot
Op veel bedrijven worden de koeien gemolken met een melkrobot. Een melkrobot is een
melkmachine waarin een koe automatisch gemolken wordt. De robot reinigt de uiers en bevestigt
de melkbekers aan de vier spenen van de uier. De taak van de melkrobot is het verlichten van de
arbeidsdruk. Een computersysteem monitoort de prestaties van de koeien. De koe bepaalt zelf
wanneer ze gemolken wil worden. Ook wordt de geleidbaarheid gemeten, dit is een kenmerk voor
de gezondheid van het uier. De robot gebruikt voor het vinden va n de spenen een laser en
geluids- golven. Als de robot de bekers heeft onder gehangen kan het melken beginnen. De robot
zet via de melkbekers pulse- rend vacuüm op de spenen. Hierdoor zal de koe haar melk afgeven.
De eerste melkstralen worden af - gevoerd. Dit wordt gedaan omdat deze meestal afwijken van de
rest van de melk. Als de eerste stralen zijn afgevoerd gaat de overige melk de tank in. Nadat de
robot heeft geconstateerd dat de koe geen melk meer afgeeft, haalt hij de bekers weer van de
spenen af. Als de koe de melkbox is uitgelopen, worden de melkbekers gereinigd .

Biologisch
Ruim 400 melkveehouders in Nederland produceren melk op biologische wijze. Boeren met een
ecologisch bedrijf gebruiken geen kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen, preventieve
geneesmiddelen of mest van bedrijven uit de gangbare landbouw. De afgelopen jaren is de
hoeveelheid biologische melk gestegen tot 125 miljoen liter. Deze melk wordt door Nederlandse
zuivelbedrijven verwerkt tot melk - en melkproducten, boter en kaas.
Duurzame melkproductie
De zuivelsector produceert op duurzame wijze, zowel op de boerderij als in de fabriek. Duurzaam
wil zeggen economisch rendabel, veilig voor de consument, diervriendelijk en met zo’n laag
mogelijke belasting van natuur en milieu. Duurzaam wil ook zeggen dat de sector verantwoording
aan de maatschappij aflegt over haar doen en laten.

Economisch rendabel
De melkveehouderij kan alleen blijven bestaan bij een gezonde financiële basis. Dit kan
betekenen dat bedrijven groter moeten worden of a ndere inkomstenbronnen hebben,
bijvoorbeeld ambachtelijke zuivelproducten, recreatie, natuurbeheer of een zorgboerderij.

Kwaliteitszorg
Melkveehouders en zuivelindustrie werken samen aan de veiligheid en kwaliteit van de grondstof
melk en van de producten. Het kwaliteitssysteem is gebaseerd op het voorkomen van mogelijke
risico’s in alle schakels van de keten, van gras en ander voer tot het glas melk. Daarnaast is er
controle op de eindproducten.

Koeienrassen
Er lopen tegenwoordig tientallen verschillende koeienrassen rond in Nederland. Het meest
bekend zijn de melkkoeien, waarvan er meer dan 1,6 miljoen zijn. Deze zijn meestal zwart/wit of
rood/wit gevlekt. Officieel heten deze koeien Holstein zwartbont of roodbont.
De andere koeien die je in de wei of in natuurgebieden rond ziet lopen zijn meestal oudere
Nederlandse rassen of koeien die voor het vlees worden gehouden. Zoals bijvoorbeeld de
Lakenvelder of de Charolais. Daarnaast zijn er veel buitenlandse rassen, zoals de Belgische
witblauw, de Blonde d’Aquitaine en de Limousin uit Frankrijk.
Een overzicht van de meest voorko mende koeienrassen in Nederland:
https://www.zuivelonline.nl/zuivel/koe/koesoorten/

Websites
www.zuivelonline.nl/onderwijs/ - Lesmateriaal over de herkomst van zuivel en zuivelproducten,
kant en klaar lesmateriaal op te vragen, waaronder ook lessen voor het digitale schoolbord.
www.boerderij-educatie.nl - Op deze site staan leuke verwerkingsopdrachten die u kunt
downloaden en uitprinten.
www.ketenmetkaas.nl - Bekijk online de fotoverhalen, speel de quizzen en ontdek van alles over
de kaasketen. Leerzaam en leuk voor leerlingen.
www.veeteelt.nl - Informatie over de melkveehouderij.
www.hetkleineloo.nl - Informatie en lemateriaal voor diverse sectoren.
www.beenhouwerij-vermeulen.be/limousin.html - Informatie over Limosine koeien
www.schoolmelk.be/koe1.htm - Alles over de koe, soorten koeien, zuivel, melk, kaas enz.

Filmpjes op School TV beeldbank
www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050115_zelfkaasmaken01 – Filmpje over kaasmaken.
www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20081124_koemelken01 – Filmpje over een koe melken.
www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050525_bcmelkkoe01 - In Nederland leven een heleboel
koeien die melk geven. Dat kunnen wij weer lekker opdrinken! In dit clipje kom je van alles over ze te
weten.
www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060411_melk01 - Soms gebeurt het nog wel eens dat een boer
zijn koeien met de hand melkt. Maar meestal gebeurt het met een volautomatische robot. Die
robot voert de koeien, ruimt de koeienpoep op, melkt en controleert de kwaliteit van de melk.
www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20081124_vee01 - Een Schotse Hooglander is een grote rode koe,
met gevaarlijke hoorns. Hij vindt het lekker om gekamd te worden met een hark!
www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20061129_koeienopstal01 - In de zomer staan koeien in de wei.
Maar in het najaar en de winter groeit er minder gras en is er niet genoeg te eten! Dus in het
najaar, in november, gaan de koeien op stal.
www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060712_eulandbouwbeleid - Er gaat met het nieuwe
landbouwbeleid een hoop veranderen voor de Nederlandse boeren. Subsidies gaan verdwijnen
en dat zal grote gevolgen hebben voor de manier van produceren, maar er zijn ook nieuwe kansen.

Filmpjes op You Tube
www.youtube.com/watch?v=Tscn2NVfV5M&feature=related - Leuk filmpje over: hoe melk je een
koe.
www.youtube.com/watch?v=lmCXB3UjzMA&feature=related - Filmpje over dansende koeien in de
wei.

Werkblad: Wat weet jij van de melkveehouderij ?
Pas geleden heb je een boerderij bezocht en ben je van a lles te weten gekomen over koeien,
melken, voedsel, mest, apparaten rondom de boerderij en nog veel meer Maar… wat heb je
eigenlijk onthouden? Vul dit werkblad in en j e weet het!
1. Hoe lang slapen koeien per dag?
O
1 uur
O
8 uur
O
20 minuten
O
koeien slapen niet

2. Hoe heet de plek in de stal waar een koe rust?
O
slaapbox
O
ligbox
O
luierbox
O
potstal
3. Wat eten koeien als ze in de wei staan?
O
gras
O
zand
O
bloemen
O
hooi

4. Hoeveel kg gras eet een koe per dag?
O
10 kg
O
30 kg
O
60 kg
O
120 kg
5. Waarvoor gebruikt een koe haar staart?
O
als vliegenmepper
O
om contact te maken met andere koeien
O
om mee te kwispelen als ze tevreden zijn
O
om aan te geven dat ze gemolken willen worden

6. Hoeveel maanden is een koe drachtig?
O
2 maanden
O
5 maanden
O
9 maanden
O
12 maanden

7. Hoe heet de eerste melk van de koe nadat ze een kalf heeft gekre gen?
O
magere melk
O
volle melk
O
biest
O
karnemelk

8. Hoe zwaar is een volwassen koe ong eveer?
O
200 kg
O
400 kg
O
600 kg
O
1000 kg

9. Waar wordt een zoogkoe voor gehouden?
O
melk
O
vlees
O
mest
O
kaas

10. Wat staat er op het oormerk van een koe?
O
de leeftijd van de koe
O
het registratienummer van de koe
O
de kleur van de koe
O
het gewicht van de koe

11. Hoe heet het koeienras op de boerderij die je bezocht hebt?
O
Limousin
O
Lakenvelder
O
Holsteiner-Frisian
O
Blaarkop

12. Welke maag van de koe kun je vergelijken met de wer king van je eigen maag?
O
de pens
O
de boekmaag
O
de lebmaag
O
de netmaag

13. Zoek alle woorden in de puzzel. Maak van de overblijvende letters een nieuw woord.
koe, melk, gras, vla, stier, wei
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Antwoord:

14. Geef deze koe
een koeienvel!
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Antwoorden: Wat weet jij van de melkveehouderij?
1. Hoe lang slapen koeien per dag?
O
1 uur
O
8 uur
O
20 minuten
O
koeien slapen niet

2. Hoe heet de plek in de stal waar een
koe rust?
O
slaapbox
O
ligbox
O
luierbox
O
potstal
3. Wat eten koeien als ze in de wei staan?
O
gras
O
zand
O
bloemen
O
hooi

4. Hoeveel kg gras eet een koe per dag?
O
10 kg
O
30 kg
O
60 kg
O
120 kg
5. Waarvoor gebruikt een koe haar staart?
O
als vliegenmepper
O
om contact te maken met andere
koeien
O
om mee te kwispelen als ze
tevreden zijn
O
om aan te geven dat ze gemolken
willen worden

6. Hoeveel maanden is een koe drachtig?
O
2 maanden
O
5 maanden
O
9 maanden
O
12 maanden

7. Hoe heet de eerste melk van de koe
nadat ze een kalf heeft gekregen?
O
magere melk
O
volle melk
O
biest
O
karnemelk

8. Hoe zwaar is een volwassen koe
ongeveer?
O
200 kg
O
400 kg
O
600 kg
O
1000 kg

9. Waar wordt een zoogkoe voor
gehouden?
O
melk
O
vlees
O
mest
O
kaas

10. Wat staat er op het oormerk van een
koe?
O
de leeftijd van de koe
O
het registratienummer van de koe
O
de kleur van de koe
O
het gewicht van de koe

11. Hoe heet het koeienras op de
boerderij die je bezocht hebt?
O
Limousin
O
Lakenvelder
O
Holsteiner-Frisian
O
Blaarkop

12. Welke maag van de koe kun je
vergelijken met de werking van je eigen
maag?
O
de pens
O
de boekmaag
O
de lebmaag
O
de netmaag

13. Zoek alle woorden in de puzzel. Maak
van de overblijvende letters e en nieuw
woord.
koe, melk, gras, vla, stier, wei
boer
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BIJLAGE 2: LESINFORMATIE AKKERBOUW
Akkerbouw
Op een akkerbouwbedrijf gaat alles net iets anders dan op een melkveebedrijf. Hier worden
ook producten geproduceerd vo or de consumptie, maar dan plantaardig. Op een
akkerbouwbedrijf worden de volgende producten vaak verbouwd; graan, koolzaad,
suikerbieten, aardappelen, uien of div. groentes.

Graan
Graan wordt voor veel producten gebruikt, bijvoorbeeld om brood van te
bakken, of gebruikt als diervoerder (bijvoorbeeld voor kippen). Eigenlijk zit
graan in heel veel producten; zoals in koekjes, pizza, wraps en nog vele
andere producten. Graan is een zaad, wij eten dus zaad van de plant. Maar
graan wordt ook voor diervoeder s gebruikt. Varkens en kippen eten graan,
maar ook vogels, konijnen en cavia’s en natuurlijk ook muizen en de rat. Er
zijn veel verschillende soorten granen in Nederland.
Bijvoorbeeld tarwe, spelt, rogge en gerst.
De tarwe groeit ongeveer een half jaar voo rdat de boer dit oogst. Wanneer
de tarweplant volgroeit is, gaat de korrel “zetten”. Dat betekent dat er
korrels in de aar komen. Ook verkleurd de plant, van groen gaat die naar
“goudgeel”.
Als de korrel hard is en het gewas is droog dan kan de boer gaan oogsten.
Met een combine knipt hij de plant van de wortel eraf. De stengel met de
korrel wordt opgenomen door de combine, in de combine scheiden de korrel
en stengel zich van elkaar. De korrel komt in een opvangbak en wordt gelost
in een kieper. De trekker met kieper brengt de korrel naar huis, waar het in
opslag gaat. De stengel gooit de combine aan de achterkant er weer uit.
Hiervan worden pakjes stro gemaakt. Stro wordt weer gebruikt bij koeien en/of paardenbedrijven. Of het gaat naar de bollenvelden, daar wordt het
op de bollen gebracht tegen de vorst.

Suikerbieten
Het woord suikerbiet verraadt al wat het produceert, suiker! Suiker is in vele vormen terug
te vinden in onze voeding. Bijvoorbeeld in snoep, chocolade, koekjes, yoghurt, appelstroop,
frisdrank en in nog veel meer. De boer zaait het suikerbietenzaadje in het voorjaar als het
land droog genoeg is. Uit 1 zaadje komt 1 suikerbietenplant. In gunstige omstandigheden
kiemt het zaadje binnen 2 á 3 dagen. Daarna zal de suikerbietenplantje met onge veer 1.5
week boven staan. Dit gebeurt alleen als de groeiomstandigheden gunstig zijn, dat wil
zeggen met genoeg zon en water. De suikerbietenplant heeft een hele dikke wortel, hierin
groeit de suiker. Deze wortel groeit in de grond en aan deze wortel kunn en weer hele lange
zijwortels groeien.
De suikerbietenplant wordt in het najaar geoogst door een bietenrooier. Vervolgens worden
de bieten in vrachtwagens naar een bietenfabriek gebracht. Di t noemen ze een
suikerfabriek. In Nederland staan 2 suikerfabrie ken 1 in Hoogkerk en 1 in Dinteloord. Hier
worden alle bieten verwerkt die in Nederland worden geproduceerd.

Aardappelen
De aardappel is het meest bekend van de frites en de chips. Deze producten worden dan ook
van aardappels gemaakt. Maar de aardappel wordt voor nog veel meer gebruikt,
aardappelzetmeel zit in heel veel producten zoals snoep, soepen, noedels, sausjes en zelf s
in kleding.
Op een boerderij worden pootaardappelen, consumptieaardappelen en/of
fabrieksaardappelen geteeld. Pootaardappelen worden geteeld om volgende jaren weer
opnieuw gepoot te worden als consumptieaardappel of fabrieks (zetmeel)aardappel.
Consumptieaardappelen worden gebruikt voor de frites, de aardappelen in de supermarkt of
bijvoorbeeld de chips. Fabrieksaardappelen of zetmeelaardappelen worden geteeld voor
hun zetmeel en eiwit. Het zetmeel wordt gebruikt als bindmiddel voor heel veel
toepassingen. Eiwit dient als waardevolle grondstof voor de voedselindustrie.
In het voorjaar worden de aardappels gepoot. De gepote aardappel dient als moeder voor
de nieuwe aardappels. Eén aardappel zorgt voor 12 tot 16 nieuwe aardappels. De
aardappels worden gepoot in ruggen, zo hebben ze ruimte om te groeien en zich te
ontwikkelen. In juni staan de aardappels volop in blad en bloei. In september begint de
aardappeloogst, de aardappels worden gerooid met een aardappelrooier. De oogst eindigt
vlak voordat de eerste vorst optreedt meestal eind oktober. Een deel van de aardappels
gaat direct naar de fabriek, maar een groot deel wordt opgeslagen in schuren. Hier worden
ze gekoeld en bewaard. Deze aardappels worden in de winter en het voorjaar afgeleverd aan
de fabriek.

Koolzaad
Koolzaad herken je in het voorjaar aan de mooi geel bloeiende plant. Deze bloeit in april /
mei prachtig. Wanneer de koolzaad in blo ei staat, zet de imker zijn bijenkasten erbij. De
bijen zorgen voor de bestuiving van de plant.
De plant bloeit volledig uit en laat zich volledig opdrogen. De bloem sterft af. Daaronder
zitten peultjes en hierin zitten kleine zwarte korreltjes. Die korre ltjes noemen we koolzaad.
De zwarte korreltjes worden geoogst, met een combine.
Het zaad van koolzaad wordt gebruikt om olie van te maken. Om bijvoorbeeld vlees mee te
bakken in de pan. Ook wordt het in verschillende cosmetica producten gebruikt. Hierbij kun
je denken aan bijvoorbeeld douchecrème, handzeep en gezichtscrème.

Uien
In Nederland worden vele soorten uien geteeld. Gele uien, rode uien, bosuitjes, zilveruitjes,
stengeluien en zo zijn er nog wel een aantal op te noemen. Knoflook is ook een ui. Uien
worden in het voorjaar gezaaid. Deze uien heten dan zaaiuien. Sommige akkerbouwers
hebben plantuien. Dat zijn uien die worden gerooid als ze een plantje zijn (dus nog geen
volledige ui). Plantuien zijn daardoor eerder rijp dan zaaiuien. Plantuien zij n in juli –
augustus rijp, en zaaiuien zijn in september rijp. Als de uien rijp zijn, worden ze gerooid.
Daarna moeten ze eerst nog drogen op het land. Dit duurt ongeveer een week, maar is ook
afhankelijk van het weer.

Op het erf
Op het erf staan vaak veel machines van de boer. Maar er leven vaak ook veel dieren op en
om het erf. Zo komt elke voorjaar de boerenzwaluw terug om een nestje te maken en te
broeden. Soms is er ook een uil op het erf, die zie je niet overdag . Maar ‘s nachts gaat de
uil op jacht voor voedsel. Een uil eet muizen en die zijn er vaak genoeg bij een boer. Een
muis vindt een lekker warm holletje in het stro erg fijn.
Vaak wordt er met tarwe wel gemorst rondom de stortput ( hier gaan de tarwe korrels in)
muizen en vogels vinden deze korrels erg lekker en soms pikken ze hier en daar een ander
zaadje mee.

Machines
Op het erf van een akkerbouwbedrijf staan veel
machines. De boer heeft deze machines nodig om zijn
land te bewerken, en het gewas van het land af te halen.
Met machines moeten we altijd voorzichtig zijn en goed
oppassen; er kunnen scherpe onderdelen aan zitten. Ook
zijn ze machines groot ga maar eens naast een trekker
band staan als je op de boerderij bent.
Maar ook als de machine in werking is, moet de boer
altijd goed opletten. Bij veel akkerbouwbedrijven werken
de boeren met een GPS systeem op de trekker. GPS
werkt via de satelliet, de satelliet geeft een signaal af naar de trekker en zo kan de trekker
recht rijden. Zo kan de boer efficiënt werken hij gebruikt minder d ieselolie en het verlies
van zaaizaad is minder. Sommige akkerbouwers kunnen via de het GPS systeem precies hun
bemesting op het gewas te passen.

Grondsoorten
In Nederland kennen we 4 grondsoorten namelijk; klei, löss, zand en veengrond. De
grondsoorten bepalen ook wat er kan groeien. Bepaalde gewassen, zoals groentes, zijn
moeilijk te verbouwen op kleigrond. Deze grondsoort heeft als kenmerk dat die “zwaar” is
en dan bestaat er de mogelijkheid dat de groente er niet uit wilt. Boeren/akkerbouwers z ijn
erg zuinig op de grond, de grond moet eigenlijk voor ons werken. De grond zorgt ervoor dat
het gewas goed kan groeien. Door mest ( stro en compost) te strooien over het land en dat
om te ploegen, krijgen de wormen in de grond eten. De wormen zorgen voo r een
“natuurlijke” drainage, doordat ze zich voort bewegen in de grond en daar gangetjes achter
laten.
Ook draineert de boer zijn land, de drainage zorgt ervoor dat het water goed weg kan lopen.
En dat er geen water op het land blijft staan.

Het weer
Het weer is erg belangrijk voor de akkerbouw, eigenlijk hangt alles af van het weer. Als de
boer gaat oogsten moet het producten droog zijn, en om te groeien heeft het ook warmte,
droge en natte periodes nodig. Ook om het land te bewerken mag het niet te nat zijn,
anders beschadigen we de grondstructuur. Om gewasbeschermingsmiddel toe te voegen
mag het weer niet te nat zijn. Want anders neemt de plant het middel niet op. En de boer
wil niet dat het in het grondwater terecht komt. Maar ook om te oogsten, moet h et droog
zijn en dan een langere periode. Daarom houdt de boer altijd goed de weersvoorspellingen
in de gaten.

Vogels
Veel boeren hebben akkerranden of voedselveldjes voor vogels en voor vogels die
overwinteren in Nederland. De akkerranden zijn goed v oor insecten, insecten komen op de
bloemen af die daarin vaak verwerkt zitten. Insecten zijn heel belangrijk. Het
lieveheersbeestje bijvoorbeeld eet graag de luizen die de bietenplant lekker vindt. Zo hoeft
de boer minder vaak bestrijdingsmiddelen te gebru iken. Ook zie je stukken waar voedsel
groeit voor de vogels die overwinteren in Nederland. In zo’n veldje groeien bijvoorbeeld ook
granen, de zaden die er na de zomer uitvallen, vinden de vogels weer lekker. Fazanten zijn
bijvoorbeeld vogels die overwinter en in Nederland en die hebben hier baat bij.

Mest
Op een akkerbouwbedrijf zijn meestal geen dieren aanwezig zoals koeien. Toch is mest erg
belangrijk voor de planten. In mest zit heel veel voeding voor de planten, maar ook in vaste
mest zitten heel veel nuttige beestjes, die weer belangrijk zijn voor de planten. Zodra de
oogst van het land af is gaat de boer “vaste” mest op zijn land verspreiden. Vaste mest is
mest met veel stro er in, dat kan bijvoorbeeld van een geiten - of melkveebedrijf komen.
Zodra de mest op het land ligt, wordt het ondergewerkt met de ploeg. Een ploeg zorgt
ervoor dat er “verse” grond boven komt te liggen en het grond waar een gewas op heeft
gestaan onder. De grond die onder komt, kan dan één jaar in winterslaap.
In het voorjaar brengt de loonwerker ook mest op het land. De plant staat dan al 5 á 10 cm
hoog, dan gaat de loonwerker er met een sleepslang overheen. Met deze machine brengt hij
de minste beschadigingen aan het gewas. Een pomp zorgt ervoor dat mest bij de trekker en
pomp komt met een dikke slang, zo worden extra banden bespaard.

BIJLAGE 3: KNUTSEL IDEEËN
Lampion knutselen uit schoon melkpak
Maak een leeg melkpak goed schoon en laat het drogen. Knip uit de zijkanten kleine
figuurtjes. Je kan de allerkleinste kindere n ook de figuurtjes er uit laten prikken.
https://hobby.blogo.nl/2018/04/15/lampion -knutselen-uit-schoon-melkpak/

Sfeerlichtjes maken van melkpakken
Sfeerlichtjes maken van melkpakken doen kinderen graag, omdat het resultaat altijd
feestelijk is.
https://hobby.blogo.nl/2016/12/13/sfeerlichtjes -maken-van-melkpakken/

Molentje knutselen met leeg melkpak
Molentje knutselen kan op veel manieren. Het molentje knutselen met een leeg melkpak is
weer zo’n leuk knutselidee.
https://hobby.blogo.nl/2015/04/17/molen tje-knutselen-leeg-melkpak/

Kweekkasje van eierdoos
Een gebruikte eierdoos is uitermate geschikt om zelf zaadjes te laten kiemen.
https://hobby.blogo.nl/2018/07/02/kweekkasje -van-eierdoos/

Maak een boerderij kijkdoos
http://www.knutselidee.nl/knippen/kijkdoos2.htm

Maak een koe van een melkpak
http://www.knutselidee.nl/knippen/koeindewei.htm

Koe knutselen
Op de volgende website staat een leuke zwart -bonte knutselkoe.
http://www.nukleuren.nl/bouwplaat -koe-2.htm

Stempelen met een aardappel
Aardappel stempel en pakpapier gaan heel goed samen, want daar maak je uniek
inpakpapier mee. Gewoon pakpapier zelf versieren voor sinterklaas, kerst, pasen, een
verjaardag of noem maar op, met een zelfgemaakte aardappelstempel .
https://hobby.blogo.nl/2016/05/31/aardappel -stempel-en-pakpapier/

Tractor knutselen
https://www.knutselidee.nl/knippen/tractor.htm
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