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Scholen kunnen weer naar de educatieboer 
 

Nu de scholen weer begonnen zijn, komen de boekingen voor 

boerderijlessen bij educatieboeren weer binnenkomen voor dit 

nieuwe schooljaar. Door de uitbraak van corona kwamen alle 

boerderijeducatie-activiteiten stil te liggen. Gezien de doelgroep van 

boerderijeducatie, de relatieve kleinschaligheid van opzet, met 

name een activiteit die in de buitenlucht plaatsvindt en de beperkte 

ruimte die coronamaatregelen bieden, worden met inachtneming 

van nationaal en regionaal geldende coronamaatregelen 

boerderijeducatie-activiteiten weer opgestart. 

 

Educatieboerderij die vallen onder het Platform Boerderijeducatie Nederland zijn er speciaal 

op ingericht om schoolklassen te kunnen ontvangen en in een educatief programma te 

voorzien. Daarvoor hebben zij het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland ontvangen dat 

staat voor Kwaliteit, Veiligheid en Hygiëne.  

 

Regels voor kinderen en jongeren 

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling 

én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te 

houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en 

het basisonderwijs. 

• Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 

1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle 

leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare 

scholen, die na de zomervakantie weer volledig 

open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en 

onderwijspersoneel blijft wel van kracht. 
(Bron van bovenstaande: Rijksoverheid) 

 

Check noodverordening van de veiligheidsregio 

Er is geen protocol beschikbaar voor boerderijlessen, anders dan het naleven van de 

algemene richtlijnen. Het is verstandig om vooraf de noodverordening van de 

veiligheidsregio te checken op de regionaal geldende maatregelen op dat moment en met de 

betreffende gemeente te bespreken of een boerderijbezoek tot de mogelijkheden behoort. 

De educatieboer is verantwoordelijk voor het handhaven van de corona-maatregelen op zijn 

locatie (lukt dit niet en handhaving constateert dat, risico op € 4.000 boete). 

 

Corona en dieren 

Wat betreft corona en dieren blijkt uit onderzoek dat varkens, kippen en eenden niet vatbaar 

zijn voor het nieuwe coronavirus. Andere dieren zoals koeien, schapen, geiten, paarden en 

ratten zijn dat, voor zover nu bekend, waarschijnlijk ook niet. 

 

Extra aandacht voor goede hygiëne bij elk boerderijbezoek is een pré. 

 

Wil je weten welke educatieboer bij jou in de buurt schoolklassen kan ontvangen? Kijk dan 

op https://www.boerderijeducatienederland.nl/vind-een-boerderij/.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/huisdieren
https://www.boerderijeducatienederland.nl/vind-een-boerderij/
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Week van de Wet Zorg en Dwang in aantocht 
 

Van 28 september t/m 3 oktober vindt de Week van de Wet Zorg en Dwang plaats. Cliënten, 

hun naasten en cliëntenraden worden met spelletjes, workshops en webinars op de hoogte 

gebracht van de inhoud van de nieuwe wet. De Wet zorg en dwang is sinds dit jaar van 

kracht.  

 

Sinds 1 januari 2020 is de wetgeving rond dwang in de zorg gewijzigd. Professionals moeten 

zo goed mogelijk rekening houden met de voorkeuren van de patiënt of cliënt. Ook familie en 

naasten kunnen hun visie inbrengen. Opname in een instelling is geen voorwaarde 

meer voor gedwongen zorg. Dwang is altijd een uiterste redmiddel en moet zo snel mogelijk 

afgebouwd worden. 

 

Het ministerie stelt in de Week van de Wet Zorg en Dwang allerlei bijeenkomsten en 

webinars beschikbaar, waarvoor cliënten, hun naasten en cliëntenraden zich gratis kunnen 

opgeven. Op de website van het ministerie staat het aanbod, een uitleg en 

inschrijfmogelijkheid.  

 

 

Hygiëne voorop! 
 

Hygiëne op de werkvloer is meer dan ooit belangrijk. Bij LTO ledenvoordeel partner Lyreco 

zijn desinfectiemiddelen voor zowel de huid als oppervlaktes ruim op voorraad. Ook 

goedgekeurde mondkapjes zijn binnen 1 werkdag in huis. LTO leden ontvangen tot 30% 

korting bij Lyreco.  

 

Zorg er voor dat medewerkers hun handen goed desinfecteren alvorens zij gezamenlijke 

ruimtes betreden en/ of wanneer ze gebruik maken van bijvoorbeeld hetzelfde gereedschap, 

machines of koffiezetapparaat. Mondkapjes zijn aan te raden om te gebruiken wanneer de 

1,5 meter-norm niet altijd gehonoreerd kan worden. Dat kan op de werkplek gebeuren of 

bijvoorbeeld bij gezamenlijk vervoer. 

 

Als u bestelt via uw LTO Ledenvoordeel account krijgt u tot 30% korting bij Lyreco op 

persoonlijke beschermingsmiddelen en andere materialen. Meer advies over hygiëne en 

veiligheid op de werkvloer of graag uitleg over de veiligste vorm van handen wassen en 

drogen? Neem dan vrijblijvend contact op met Lyreco. 

 

Lyreco is al bijna 90 jaar leverancier van werkplaatsbenodigdheden voor binnen en buiten. U 

kunt er terecht voor ruim 10.000 artikelen. Denk hierbij aan alle producten op het gebied van 

Persoonlijke Beschermingsmiddelen, Catering- & Hygiënische producten, Administratieve 

producten en Werkplaatsbenodigdheden voor binnen en buiten. Om gebruik te maken van 

de korting hoeft u zich alleen maar te registreren via LTO Ledenvoordeel. 

 

 

 

https://www.dwangindezorg.nl/wzd/bijeenkomsten/bijeenkomsten-voor-clienten
https://www.ltoledenvoordeel.nl/bedrijfsvoering/lyreco/

