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Kempen & Maasland en Plattelandsklassen hand in hand voor bewuster
eten.
De komende 2,5 jaar zullen 14 partners in kader van Leader werken aan het versterken van een
duurzaam en kwaliteitsvol Limburgs platteland. Plattelandsklassen vzw, Landelijke Gilde vzw,
Regionaal Landschap Lage Kempen en de steden en gemeenten Bocholt, Bree, Hamont-Achel,
Hechtel-Eksel, Kinrooi, Maaseik, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Overpelt, Neerpelt en Peer
hebben hierbij dezelfde doelstelling voor ogen: De burger en vooral jongeren en kinderen laten
ontdekken waar de voeding vandaan komt. Via het Leaderprogramma steunen de provincie Limburg,
Vlaanderen en Europa dit project.

Plattelandsklassen vzw is in de regio Kempen en Maasland reeds jaren actief met het verkleinen
van de kloof tussen de landbouw en de plattelandsgebruiker in samenwerking van 9 gemeenten.
Dit jaar sluiten Overpelt en Maasmechelen zich bij hen aan en ondersteunen de promotoren
financieel. Met het project "Tintelboeren" willen de Centrale Landelijke Gilden vzw en
Plattelandsklassen vzw hun doelgroepen uitbreiden.
Enerzijds heeft het project als doelstelling om landbouweducatie op te nemen in het curriculum
van alle onderwijsniveaus: het kleuteronderwijs door educatief materiaal en het tintelfestival, het
secundair onderwijs met excursies, en zeker ook heel erg belangrijk de lerarenopleiding kennis
laten maken met landbouweducatie.
Anderzijds tracht het project de koppeling met natuureducatie te bevorderen door
gemeenschappelijke thema’s zoals zwerfvuil, beheer van houtkanten en gezonde voeding van bij
ons, educatief uit te werken en beschikbaar te stellen voor scholen.
Dit kadert allemaal in de meer omvattende doelstelling om kinderen en jongeren terug in contact
te brengen met de oorsprong van hun voedsel en land- en tuinbouwproducten in het algemeen
en zo de vervreemding ten aanzien van de landbouw en het platteland tegen te gaan.
Karlijn van Duffel, projectcoördinator Plattelandsklassen: “Plattelandsklassen vzw laat nieuwe
doelgroepen, zoals jongeren, op een eigentijdse manier de land- en tuinbouw beleven zodat ze de
oorsprong van hun voeding ontdekken. Dit doen we door goede educatieve en onderbouwde
activiteiten in te richten, bezoeken op maat aan land- en tuinbouwbedrijven te organiseren en
ondersteunend didactisch materiaal te ontwikkelen.” Gedeputeerde Inge Moors vult aan: “Zowel
in de klas als daarbuiten laten we kinderen en jongeren kennismaken met alle aspecten van de
moderne landbouw. Het is erg belangrijk dat onze jeugd zich bewust is hoe hun voedsel wordt
geproduceerd. Zo worden ze later ook bewuste consumenten.”
Voor meer info over het project ’ Tintelboeren’ kan u steeds terecht bij Karlijn Van Duffel,
projectcoördinator Plattelandsklassen vzw, tel. 0473/83 61 34 karlijn.van.duffel@plattelandsklassen.be

Meer info:
MISSIE Plattelandsklassen
Plattelandsklassen vzw (PLK) wil vooral kinderen en jongeren, van kleuter- tot secundair onderwijs, op een
ervaringsgerichte manier in contact brengen met en laten leren over het Vlaamse platteland in het algemeen
en de land- en tuinbouw in het bijzonder.
Vanuit een open en integrale benadering wil Plattelandsklassen vzw, door een betere kennis van een
duurzame landbouw en het platteland, bijdragen tot een breder maatschappelijk draagvlak van beide.
BEZOEK BOERDERIJEN
We geloven sterk in het potentieel van educatieve dagarrangementen, aangepast aan de verschillende
doelgroepen, i.c. kleuter, lager en secundair onderwijs. Plattelandsklassen wil dit aanbod blijven versterken.
Kijkboerderijen is en blijft een open netwerk van Boerenbondleden, actieve land- en tuinbouwbedrijven, die
educatie als verbreding (willen) uitbouwen. Het succes van het vernieuwde netwerk, dat uitgroeide tot 75 in
Vlaanderen leden, toont aan dat er een behoefte is aan ondersteuning en samenwerking.
DIDACTISCH MATERIAAL
PLK heeft doorheen de jaren een breed en kwalitatief aanbod aan didactisch materialen uitgewerkt. Het Deze
materialen zijn is vandaag een uithangbord voor de totale werking. In scholen wordt meer en meer met
digitaal didactisch materiaal gewerkt (o.a. via het smartboard, de i-pad, via games). Het bestaand didactisch
materiaal leent zich daar niet altijd toe. Daarom kiest PLK er expliciet voor om om digitaal didactisch materiaal
uit te werken, waar mogelijk in samenwerking met partners..
SAMENWERKING ACTOREN PLATTELANDSEDUCATIE
Voor PLK is het belangrijk te participeren in relevante netwerken en projecten omtrent plattelandseducatie.
PLK gaat na hoe samenwerking met andere actoren zorgt voor meerwaarde (niet noodzakelijk financieel).

Financiering project
Dit leaderproject is mogelijk dank zij de financiële steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Limburg Er
wordt een cofinanciering van € 112.664,86 op een totale projectkost van € 173.330,56 toegekend. Het
cofinancieringpercentage bedraagt dus 65,00%. De aan het project toegekende Leadersteun bestaat uit een
Europese cofinanciering van € 56 332,43, een Vlaamse cofinanciering van € 28 166,215 en een provinciale
cofinanciering van €28 166,215. die 65% van de kosten voor hun rekening nemen. De overige 35% wordt
bijeengebracht door Landelijke Gilden en Plattelandsklassen als hoofdpromotor en 11 gemeenten uit de regio.
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