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RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK 

ZORGBOERDERIJ GROOT KOOTWIJK 2018 

AFGENOMEN IN NOVEMBER 2018 ONDER KINDEREN, OUDERS VAN KINDEREN EN 

OUDEREN DIE DE BOERDERIJ MET REGELMAAT BEZOEKEN. 

 

 

 

Totaal aantal ingevulde formulieren: 48 (36 minder dan vorig jaar) 

Gemiddeld cijfer voor de begeleiding en de aangeboden activiteiten op de boerderij: 8,3 (0,1 punt 

hoger dan vorig jaar) 
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WAT GAAT ER GOED? 
Vanaf een 8 vallen uitkomsten onder ‘goed’, tot en met een 7,9 onder ‘kan beter’.  
Volgens kinderen: 

- Mijn juf of meester vind ik leuk; 

- De activiteiten vind ik leuk; 

- Op de boerderij voel ik mij prettig. 

Volgens ouders: 

- Bij aanvang van de begeleiding kregen wij de informatie die we nodig hadden; 

- We worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op de boerderij; 

- De begeleiders zijn deskundig; 

- De begeleiders gaan respectvol met mijn kind en ons als ouders om; 

- Er wordt met ons overlegt over de begeleiding; 

- Mijn kind krijgt de begeleiding die hij/zij nodig heeft; 

- Mijn kind kan zelf aangeven welke klusjes/activiteiten hij/zij graag wil doen; 

- De activiteiten worden aangepast op de mogelijkheden van mijn kind; 

- Er zit genoeg afwisseling in de activiteiten; 

- Mijn kind kan de aangeboden activiteiten lichamelijk goed aan; 

- De boerderij is goed bereikbaar; 

- Er is een prettige sfeer op de boerderij; 

- De begeleiders staan open voor kritiek en nieuwe ideeën; 

- Er zijn inspraakmomenten voor deelnemers en ouders; 

- Brede scala aan activiteiten aan groepen die jullie aanbieden met fijne en leuke 

activiteiten; 

- Oog voor mogelijkheden van het kind; 

- Regels en structuur bieden veiligheid; 

- Begeleiding ‘op maat’. 
- Mijn kind heeft het goed.  

Volgens ouderen: 

- Bij aanvang van de begeleiding kreeg ik de informatie die ik nodig had; 

- De begeleiders zijn deskundig; 

- De begeleiders gaan respectvol met me om; 

- Er wordt met mij overlegt over de begeleiding; 

- Er wordt rekening gehouden met mijn verwachtingen van de begeleiding; 

- Ik krijg de begeleiding die ik nodig heb; 

- Ik kan zelf aangeven welke klusjes/activiteiten ik graag wil doen; 
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- De activiteiten worden aangepast op mijn mogelijkheden; 

- Er zit genoeg afwisseling in de activiteiten; 

- Er is rust op de boerderij; 

- Er is een prettige sfeer op de boerderij; 

- Er zijn overlegmomenten met ons als deelnemers; 
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WAT KAN ER NOG BETER? 
Volgens kinderen: 

- De klusjes op de boerderij vind ik ‘vervelend’, geen klusjes meer doen; 
- Bij de kinderen uit mijn groep voel ik mij ‘gaat wel’, graag andere kinderen in mijn groep, 

andere kinderen in het groepje want dit groepje vindt ik te druk; hij vindt het vervelend 

als kinderen druk zijn;  

- Iets meer uitleg geven; 

- Vaker ergens naar toe gaan; 

- Andere activiteiten; 

- Dat je niet altijd alles moet vragen1; 

- Minder streng zijn; 

- De boerderij schoner houden. 

Volgens ouders: 

- Het rekening houden met onze verwachtingen en die van ons kind; 

- De vooruitgang van de kinderen door de begeleiding op de boerderij; 

- De psychische belasting van de activiteiten; 

- De rust op de boerderij; 

- De hygiëne op de boerderij; 

- De veiligheid van de omstandigheden op de boerderij, kinderen meer veiligheid bieden 

als het gaat om bijv. houtkachels en heet drinken*, rapporteer incidenten ook altijd aan 

ouders; 

- Mijn kind voelt zich niet voldoende op zijn gemak bij de andere deelnemers; 

- Ik ben niet tevreden over het contact met de andere deelnemers.  

- Blijf communiceren en afstemmen met ouders; 

- Blijf verdiepen in informatie en handvatten rondom beperkingen van kinderen*; 

- Sta open voor nieuwe ontwikkelingen; 

- Denk goed na over vakantie activiteiten of wisselen; 

- Stuur na elk bezoek een kort verslagje hoe de dag is gegaan; 

- Iets creatiever zijn en minder herhaling, wat creatievere of spannendere activiteiten; 

- Invulling van de zondag*.  

Volgens ouderen: 

- Ik wordt niet voldoende op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op de boerderij; 

- Ik kan de aangeboden activiteiten lichamelijk niet altijd goed aan; 

- Ik kan de aangeboden activiteiten psychisch niet altijd goed aan; 

                                                             
* Samenvatting opmerking. Zie voor letterlijke opmerking Uitkomsten tevredenheidsonderzoek 

kinderen/ouders/ouderen.  
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- De boerderij is niet goed bereikbaar voor mij; 

- De boerderij is niet voldoende schoon; 

- De omstandigheden op de boerderij zijn niet voldoende veilig; 

- Ik voel me niet voldoende op mijn gemak bij de andere deelnemers; 

- Ik ben niet tevreden over het contact met de andere deelnemers; 

- De begeleiders mogen meer open staan voor kritiek en nieuwe ideeën; 

- Ik kan niet voldoende meebeslissen over de inrichting (bijv. van de huiskamer). 
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EN WAT GAAN WE ER NU MEE DOEN? 
Allereerst verwerken we de resultaten van dit onderzoek in ons jaarverslag. We zijn blij en 

dankbaar voor de resultaten die uit dit onderzoek kwamen. Tegelijkertijd doen we ook graag ons 

voordeel met alle tips die we hebben ontvangen van ouders, kinderen en ouderen. Daarom 

zullen deze resultaten besproken worden in teamverband en zullen we in het jaar 2019 met 

elkaar op zoek gaan naar manieren om de tips te verwerken tot actiepunten, en actiepunten ten 

uitvoer te brengen.  


