
West-Vlaams Agrarisch vormingsinstituut vzw (VL)

Wavi vzw, Ieperseweg 87

B-8800 Beitem-Rumbeke

Nele Dejonckheere 

Tel.: 00 32 51 51 93 50

E-mail: landbouweducatie@west-vlaanderen.be

Partner | Ass. Savoir Vert (F).

Totaal budget | € 606 387,99 waarvan € 242 276,72 EFRO 

Website | www.onthaalopdeboerderij.be

Doelstelling
Nord/Pas-de-Calais en West-Vlaanderen zijn allebei regio’s waarin de 

landbouwsector een belangrijke plaats inneemt. De landbouwers van 

beide gebieden zijn zich ervan bewust dat hun beroep van wezenlijk 

belang is voor de samenleving, maar ze beseffen ook dat hun beroep 

steeds minder bekend en minder bemind is. Om die evolutie tegen te 

gaan, stimuleert het project klasbezoeken aan actieve boerderijen. Beide 

verenigingen wisselen hun ervaringen uit. De landbouwers zien hoe hun 

collega’s aan de andere kant van de grens de klasbezoeken aanpakken 

en omgekeerd. Naast het uitwisselen van ervaringen werken beide ver-

enigingen gezamenlijk promotiestrategieën uit en verzamelen en realise-

ren ze didactisch materiaal (o.a een fototheek). De projectpartners orga-

niseerden ook 33 vormingsmomenten rond thema’s als het omgaan met 

groepen, promotie, uitleg over de netwerken, toegankelijkheid, veilig-

heid, enz. Tot slot wordt ook de kwaliteit van de bezoeken nagegaan.

West-Vlaams Agrarisch vormingsinstituut vzw (VL)

Wavi vzw, Ieperseweg 87

B-8800 Beitem-Rumbeke

Nele Dejonckheere 

Tel.: 00 32 51 51 93 50

E-mail: landbouweducatie@west-vlaanderen.be

Partner | Ass. Savoir Vert (F).

Totaal budget | € 275 000,00 waarvan € 110 000,00 EFRO 

Website | www.onthaalopdeboerderij.be

Doelstelling
Naast het uitwisselen van ervaringen, hebben de partners in deze 

tweede fase voornamelijk aan de verankering van het netwerk 

gewerkt. Dat gebeurde aan de hand van nieuwsbrieven, vormings-

momenten voor landbouwers en leerkrachten, een ‘boerderijkoffer’, 

deelname aan beurzen, enz. Tijdens de verankeringsfase lag de 

klemtoon op de verbetering van de kwaliteit van de schoolbezoe-

ken. Dat werd onder meer bereikt door gezamenlijk het handboek 

aan te passen, begeleiding op maat te organiseren en het engage-

ment van het netwerk te versterken. Dankzij dat engagement komen 

de educatieve boerderijen aan beide kanten van de grens met elkaar 

in contact en kunnen ze heel wat van elkaar leren. 
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Uitbouw en ondersteuning 
van  landbouweducatieve 
netwerken

Bevorderen van schoolbezoeken 
aan educatieve boerderijen

Uitbouw en ondersteuning 
van  landbouweducatieve 
netwerken (Fase 2)

Bevorderen van schoolbezoeken 
aan educatieve boerderijen




