
 
 
 
 

 
 

Verwerking 2022 
 

Tevredenheid deelnemers 
zorgboerderijen 
Logeeropvang 

 
Oordeel van de deelnemers 
 
 

Minimaal één keer per jaar wordt de tevredenheid onder de cliënten 
afgenomen. Deze lijsten kunnen allemaal worden doorgenomen en de 
opvallende punten worden hieronder op de juiste wijze genoteerd. 
Wanneer opmerkingen meerdere keren voorkomen, geef ze dan een 
hogere prioriteit in het laatste onderdeel. Noteer zowel negatieve als 
positieve punten. 
 
 
Datum afname: jan 2023 
 
Datum verwerking: 20 februari 2022 
 
Volgende afname: December 2023/Januari 2024 
 
Afgifte: 17 
Retour: 9 
  



1 Het weekend op de boerderij vind ik  ……………      
 

 ☺        
 
 leuk       gaat wel   vervelend 
 1x   6x 2x 
 
Wat vind je wel/niet leuk aan het weekend op de boerderij: 
 
De kinderen geven aan dat ze de X-box en de spelletjes leuk vinden, ook vind één kind het 
koken leuk en eentje het brood lekker. de skelters en de paarden. Eén kind geeft aan zijn 
moeder te missen, twee vinden het moeilijk om niet thuis te zijn. Ook wil er eentje graag 
langer opblijven.  
 

2  De begeleiders vind ik ……………………… 
 

 ☺        
 

leuk       gaat wel  vervelend 
 6x   2x 1x 
 
Wat vind je wel/niet leuk aan de begeleiders: 
 
De kinderen geven aan de begeleiding sportief, aardig en lief te vinden. Eén kind knuffelt 
graag met de begeleiders.  
 

3 De dingen die ik kan doen vind ik……………………….. 
 

 ☺        
 

leuk       gaat wel  vervelend 
 6x 2x 1x 
Wat vind je wel/niet leuk aan de dingen die je kunt doen op de boerderij: 
 
Wel leuk zijn de spelletjes, uitjes, voetbal en spelen. Een paar kinderen zouden graag langer 
gamen, de zachte bal voor het voetbal binnen vind één van de kinderen ook jammer. Slapen 
op de boerderij en op het bankje zitten vind één kind ook stom.  

 
 

4 Bij de andere kinderen voel ik mij …………... 
 

☺        
 prettig       gaat wel  vervelend  
   2x 5x  1x 



 
 
 

Wat vind je wel/niet leuk bij het samen spelen met de andere kinderen 
 
De andere kinderen worden aardig gevonden, maar soms zijn ze ook te druk, is er gezeur of 
kan een ander kind niet tegen zijn verlies. 

 
5 Op de boerderij voel ik mij …………………. 

 

 ☺        
 
 prettig       gaat wel  vervelend  
   2x 5x 1x 
 
Welk gevoel heb je als je op de boerderij bent, bijv. blij, verdrietig, boos: 
 
De meerderheid van de kinderen voelt een mengeling van emoties, blij 4x, boos 3x, 
verdrietig 1x, een ander voelt zich veilig, weer een ander is liever thuis.  

 
6. Wat vind je leuk/niet leuk aan de zorgboerderij? 
 

De dieren vinden de meeste kinderen erg leuk, er op uit, de x-box wordt genoemd. Eén kind 

vindt het fijn zijn vrienden weer te zien. Niet leuk, dat we niet zo lang mogen gamen.  

 

6.a Wat vind je goed aan de zorgboerderij? 

Het rondje na het eten: wat ga je doen?, film kijken, dieren, begeleiders zijn lief, dat iedereen 

aardig is, dat ik met andere kinderen kan spelen.  

6.b Wat kan er nog beter op de zorgboerderij? 

Als verbeterpunten noemen de kinderen, langer gamen en later opblijven. Vroeger eten 
wordt een keer genoemd en een keer naar het voetbalveld. Nieuwe spelletjes wordt ook door 
één kind genoemd. 

 
Opvallende punten bij elkaar: 
De tips en verbeterpunten worden meegenomen in de eerstvolgende teamvergadering. 
Evt. gaan de begeleiders nog verder in gesprek met de kinderen m.b.t. wensen voor 
materialen en eten.  

 
Acties te ondernemen: 

 
- Verbeterpunten worden besproken in het eerstvolgende teamoverleg logeeropvang 

 


