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RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK  

ZORGBOERDERIJ GROOT KOOTWIJK 2020  

AFGENOMEN IN DECEMBER 2020 ONDER KINDEREN, OUDERS VAN KINDEREN EN OUDEREN 

DIE DE BOERDERIJ MET REGELMAAT BEZOEKEN.  

  

  

  

Totaal aantal ingevulde formulieren: 34 (9 minder dan vorig jaar)  

Gemiddeld cijfer voor de begeleiding en de aangeboden activiteiten op de boerderij: 8,5 (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;  

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

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

- Mijn kind is door de begeleiding op de boerderij vooruit gegaan. 

- 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;  

- Mijn kind kan de aangeboden activiteiten psychisch goed aan;  

- De boerderij is goed bereikbaar;  

- De hygiëne op de boerderij;  

- De veiligheid van de omstandigheden op de boerderij;   

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

- Er is een prettige sfeer op de boerderij;  

- De begeleiders staan open voor kritiek en nieuwe ideeën;  

 

Volgens ouderen:  

- 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;  
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- Ik kan zelf aangeven welke klusjes/activiteiten ik graag wil doen;  

- De activiteiten worden aangepast op mijn mogelijkheden;  

- Er zit genoeg afwisseling in de activiteiten;   

- Ik kan de aangeboden activiteiten psychisch goed aan;  

- De boerderij is bereikbaar voor mij;  

- Er is rust op de boerderij;  

- De boerderij is schoon;  

- De omstandigheden op de boerderij zijn veilig;  

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

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

- Er is een prettige sfeer op de boerderij;  
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WAT KAN ER NOG BETER?  
Volgens kinderen:  

- De klusjes op de boerderij vind ik ‘gaat wel’; geen paardenbak (paddock) uitmesten      . 

- Bij de kinderen uit mijn groep voel ik mij ‘gaat wel’; de boerderij kan dit cijfer verbeteren 

doordat kinderen proberen om rustig te zijn; kind vind het niet fijn om met specifiek 

ander kind in logeergroep te zijn; minder grote groepen; 

- Iets meer rustmoment mogelijkheden/dingetjes. 

- Inspraak in activiteiten: broodje knakworst of poffertjes; wat lekkers eten; meer pony’s 
en pony materialen (dekjes, stallen, vrijheidsdressuurspullen, hindernissen, bakletters, 

halsters, halstertouwen), technisch lego; liefst bij koeien en kalfjes en hokken uitmesten.  

 

Volgens ouders:  

- Er is rust op de boerderij;  

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

- Er zijn voldoende inspraakmomenten voor deelnemers en ouders; 

- Contacten met andere ouders is prettig; 

- Gerichter op doelen inzetten; 

- Gerichter naar groepssamenstelling kijken waardoor mogelijk hoger leerrendement en 

zich fijner voelen; 

- Meer contactmomenten/overdrachtmomenten tussen leiding en ouders zou prettig zijn. 

- Ik maak mij soms een beetje zorgen over de veiligheid van de kinderen door de tractors 

die op het erf heen en weer rijden. 

 

Volgens ouderen:  

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

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

- Ik kan de aangeboden activiteiten lichamelijk goed aan;  

- De begeleiders staan open voor kritiek en nieuwe ideeën;  

- Er zijn overlegmomenten met ons als deelnemers;  

- Ik kan voldoende meebeslissen over de inrichting (bijv. van de huiskamer); 

- De koffie graag wat warmer; 

- Extra contacten; 

- Verlichting 
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- Electriciteit veiligheid/aanleg naar stoelen; 

- Iets strenger zijn. 

   

  

CONCLUSIES  
Gemiddeld genomen zijn onze deelnemers en ouders van deelnemers nog, of weer, heel tevreden 

over de zorg die zij (of hun kind) ontvangen op de boerderij. Dat is heel fijn om te lezen en 

horen! Er zijn ook een aantal punten wat achteruit gegaan ten opzichte van vorig jaar. De 

verschillen zijn relatief klein, het tevredenheidsonderzoek geeft een vrij stabiel beeld. Toch 

zullen we aan de hand van de deze resultaten onze focus in het komende jaar wat verleggen.  

 Ouders zien meer dan eerst dat hun kind vooruit gaat door de zorg op de boerderij. 

 Zij zijn ook meer tevreden over de hygiëne en veiligheid op de boerderij.  

 Ouderen zijn over het algemeen juist wat minder tevreden, onder andere over de mate 

van inspraak.  

 Kinderen geven een duidelijk signaal met betrekking tot de groepsdynamiek: ze hebben 

het goed naar hun zin op de boerderij maar voelen zich niet voldoende op hun gemak bij 

hun groepsgenoten.  

 

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 2021 met 

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

uitvoer te brengen.   


