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Werkgroep bio en Agro-ecologie in LBT 
onderwijs

• Wie?

• Trekker: Dept LV
• Wat?

• Sinds 2016: 
• Noden oppikken uit land- en tuinbouw onderwijs over bio en AE
• Acties bundelen en overkoepelen 



Missie

Alle lerenden in het secundair land- en tuinbouwonderwijs 
moeten de kans krijgen om kennis te maken met biologische 
en agro-ecologische landbouw. 
Zodat ze ruim zicht krijgen op alle systemen van landbouw, 
hier zelf mee aan de slag kunnen en deze kennis meenemen 
bij het maken van keuzes voor hun eigen traject. 
Om dit te realiseren faciliteert, motiveert en inspireert de 
werkgroep om met deze thema’s verdiepend aan de slag te 
gaan.



Visie

- De lerende staat centraal
Na te streven competenties om met bio en AE aan de slag te gaan :

• systeemdenken – en werken
• engagement
• observatie en creativiteit
• kritische reflectie
• emancipatie/autonomie
• sociale openheid

- Inhoud: 
- Brede visie op bodem, plant, dier, mens, milieu en interacties
- Polyvalent: duurzaamheid op sociaal, economisch, ecologisch, juridisch, 

markt 
- Praktijk op verschillende bedrijven

link tussen theorie en praktijk 
vertrekken vanuit praktijk en zo naar theorie



Strategie

We faciliteren, inspireren en motiveren het onderwijzend 
personeel en de scholen om met de leerlingen rond deze 
competenties en kennis aan de slag te gaan. 
→ Altijd richting personeel land- en tuinbouw onderwijs
→ Altijd voor bio en agro-ecologie samen



Strategie - Acties

• Coördinatie 
o verschillende initiatieven rond bio en agro-ecologie 
o Overzicht houden op de omschakeling van de scholen en activiteiten 

rond het thema
o Capteren noden en verzuchting
o Inspelen op de vernieuwing van de leerplannen  

• Ondersteuning leerkrachten, praktijkbegeleiders en scholen
o Organisatie brede studiedagen 
o Lerend netwerk
o Lerarencursus
o Stageplaatsen
o Benaderen individuele scholen
o kennisondersteuning en lesmateriaal 



Overzicht scholen



Kennisondersteuning in 2 sporen beleid

1) Lerend netwerk voor omschakelende of reeds omgeschakelde scholen : 
• Financering: Dept Omgeving - Organisatie: landwijzer
• Bio en Agro-ecologie an sich worden niet meer in vraag gesteld

o Lerarencursus bio en agro-ecologie voor de omschakelende of reeds 
omgeschakelde scholen

o Draaiboek uitwerken voor living lab op school
o Begeleiding van 2 scholen richting omschakeling
o Link leggen met brede studiedagen

• Opgestart met subsidie van Dept LV in 2017
• Opvolging en stuurgroep van de overheidsopdracht sinds 2019 (Dept 

Omg)

2) alle personeel uit land- en tuinbouw onderwijs: brede studiedagen
- Organisatie: door de werkgroep zelf



leermiddelen en informatie op KlasCement

• Veel vraag naar lesmateriaal rond Agro-ecologie en bio
→ nood wordt groter door nieuwe leerplannen
→ momenteel nog weinig vindbaar
→ dit willen we veranderen !

• #Agro-ecologie   #bio    #biologische landbouw 
• https://www.klascement.net/

• Geef gerust feedback of breng thema’s aan: 
els.bonte@lv.vlaanderen.be

• En vooral: deel zelf !

https://www.klascement.net/
mailto:els.bonte@lv.vlaanderen.be




Stageplaatsen

• leerling wil graag stageplaatsen in bio of agro-ecologie?

• https://www.bioforum.be/biobedrijvengids
• Landbouwbedrijven via categorie "Teelten en Vee“
• Kies sector en regio

• Resultaat:
• Contactgegevens
• website
• hoevewinkel of verwerking

https://www.bioforum.be/biobedrijvengids




Toekomst?

- Nieuw strategisch plan bio start vanaf 2023
- Grootste noden:

- Verderzetting van de ondersteuning van scholen, leerkrachten en 
praktijkbegeleiders via het 2 sporenbeleid

- Ontwikkelen van lesmateriaal rond bio en AE op maat van het 
secundair land- en tuinbouw onderwijs in Vlaanderen

cfr Vlaamse versie van Groenkennisnet



Vragen?

els.bonte@lv.vlaanderen.be

0486 20 56 98

mailto:els.bonte@lv.vlaanderen.be

