
Van klaslokaal naar boerderij 
 
Het doel van dit project is leerlingen te laten ervaren en beleven wat het leven op een 
boerderij inhoudt en wat de taken zijn van een boer. Ze gaan dit op een spelende en 
onderzoekende manier leren.  
 
Inleiding 
Op de basisschool, met name in de onderbouw,  worden de vakken vaak thematisch 
aangeboden. Daarbij staan taal en rekenen-wiskunde vaak centraal en komen de 
andere domeinen af en toe langs, zoals beeldende vorming en natuur & techniek. Ik 
vind het jammer dat leerlingen op deze manier minder bekend raken met de kern van 
deze vakken en de vaardigheden die hierbij worden opgedaan,.  
Dit wilde ik graag toepassen in mijn lessenreeks, gecombineerd met mijn eigen visie 
op het onderwijs.  
 
De samenwerking met Klasseboeren 
Ik ben de samenwerking aangegaan met Klasseboeren in de regio Den Bosch en 
heb een lessenreeks ontworpen rondom de thema’s ‘beleven’ en ‘ervaren’ van 
Klasseboeren. Verder mocht ik mijn eigen ideeën gebruiken om deze lessenreeks 
compleet te maken. Helaas kon ik de lessen niet uitvoeren, deels door de Corona- 
maatregelen en deels door de communicatie met Klasseboeren.  
 
Het project 
In dit project mocht ik mijn eigen visie op het onderwijs gebruiken, het 
ervaringsgericht onderwijs en de beleving van leerlingen. Mijn hoofddoel was de 
leerlingen laten beleven en ervaren wat het leven op een boerderij inhoudt en wat het 
werk is van een boer.  
 
Ik ben aan de slag gegaan met de domeinen natuur & techniek en beeldende 
vorming, maar ook komen de domeinen taal en rekenen-wiskunde aan bod.  
 
De lessen in het kort 
In les 1 wordt er een start gemaakt met het nieuwe thema boerderij. De voorkennis 
van de leerlingen wordt opgehaald door middel van een woordweb. Wat weten ze al 
en kunnen ze ook uitleggen waarom ze vinden dat iets bij de boerderij past.  
Daarna wordt er gekeken naar het uiterlijk van een boerderij (wat is belangrijk -
schuur, stal, voer, water) en wat is er allemaal nodig om te werken op een boerderij.  
Daarna bouwen de leerlingen een eigen boerderij in de klas van blokken. Hierbij 
mogen de leerlingen samen bepalen hoe de boerderij eruit komt te zien.  Ze gaan 
hun rekenkundig inzicht inzetten om een stevige constructie te bouwen.  
 
In les 2 worden de bewoners van de boerderij bedacht, gemaakt en geplaatst. De 
leerlingen gaan met verschillende technieken (kleuren, schilderen, krijten en knippen) 
aan de slag om de bewoners (mensen en dieren) te maken en op de goede plek te 
plaatsen in de boerderij.  
 
 



In les 3 wordt het bezoek van de boer gepland. Deze komt met een van zijn 
boerderijdieren naar het schoolplein en laat de leerlingen kennis maken met een dier, 
in dit geval een koe.  
 
In les 4 gaan de leerlingen een werkstuk maken over het dit thema. Wat is ze 
bijgebleven, wat hebben ze geleerd en wat vonden ze het leukste. Dit gaan ze 
verwerken in een klein werkstuk, waarbij ze zelf mogen kiezen met welke materialen 
en technieken ze dit gaan maken. Aan het einde van de les presenteren de 
leerlingen hun werkstuk aan elkaar worden de werkstukken aan elkaar 
gepresenteerd. Zo leren de leerlingen feedback te geven en andermans werk te 
waarderen.  
 
Deze 4 lessen heb ik beschreven in een handleiding met daarin de bijbehorende 
doelen per les.  
 
Leeropbrengsten 
Ik heb van dit project geleerd dat je altijd een professionele houding moet behouden, 
zeker als dingen niet gaan zoals je wilt. Daarnaast is goede communicatie belangrijk 
om de samenwerking te bevorderen. Ik heb geleerd kritisch naar de theorie te kijken 
en deze te koppelen aan de praktijk samen mijn eigen ervaringen. Dit komt samen in 
een vakoverstijgend ontwerp.  
 
Helaas is de lessenreeks niet uitgevoerd. Ik denk dat de leerlingen dit erg leuk en 
leerzaam zouden vinden. Leerlingen weten vaak wel wat een boerderij is, maar niet 
wat er allemaal bij komt kijken.  
 

 
 
Wil je graag meer weten over mijn project, neem dan contact op via: 
c.vanwesterlaak@student.fontys.nl 
Cristel van Westerlaak 
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