
Kwaliteitsbewijs Kinderboerderijen: Huidige Situatie en Planning

Voldaan Toelichting van beheer Planning (afhandeling)
1. Dieren en dierenwelzijn  

1.1. De kinderboerderij voldoet 
aan de eisen Identificatie & 
Registratie (I&R) regeling voor 
dieren Ja

Voldoen we aan sinds maart 
2018 deze wordt ieder jaar 
geüpdatet.

1.2. De kinderboerderij voldoet 
aan het besluit 
Diergeneesmiddelen Ja

Voldoen we aan sinds januari 
2018 deze wordt per keer 
geüpdatet. in samenwerking met 
de dierenarts.

1.3. De kinderboerderij voldoet 
aan de destructieregelgeving Ja

Voldoen we aan sinds oprichting 
kinderboerderij, deze wordt 
geüpdatet indien er 
veranderingen plaatsvinden. Dit 
wordt geregeld met Rendac.

1.4. Er wordt voldaan aan de 
wettelijke eisen omtrent het 
vervoer van dieren Ja

Indien nodig wordt dit gedaan 
volgens de wettelijke eisen.

1.5. Er wordt een hygiëne- en 
aanvoerbeleid omtrent dieren op 
de kinderboerderij gehanteerd Ja

We hebben geen vuilroute zoals 
geacht wordt, echter zorgen we 
ervoor dat alle mest is verweiderd 
voor de bezoekers aanwezig zijn. 
Tijdens openingstijden wordt er 
geen mest vervoerd.

1.6. De kinderboerderij beschikt 
over quarantainemogelijkheden 
en een quarantainebeleid Ja

We beschikken over een 
quaranteneruimte welke voldoet 
aan de wettelijke normen die 
gelden voor kinderboerderijen. 
Deze is in februari 2021 
gerealiseerd.

1.7. Er wordt een 
ziektepreventiebeleid gehanteerd 
voor de dieren op de 
kinderboerderij Ja

Ja, en een goede samenwerking 
met de dierenarts, een goede 
voorlichting aan beheer en 
vrijwillig beheer.

1.8. De dieren worden dagelijks 
gecontroleerd op afwijkende 
gezondheid Ja

De dieren worden dagelijks 
gecontroleerd tijdens het voeren. 
Iedereen die mag voeren zal 
eerst op de hoogte gebracht 
worden hoe de controle in 
werking gaat.

1.9. De kinderboerderij voldoet 
aan de gestelde eisen ten 
aanzien van besmettelijke 
dierziekten Ja

Er wordt indien nodig dagelijks op 
de RIVM site gekeken of er een 
landelijke besmetting heerst, de 
aanpassingen vanuit de overheid 
wordt direct uitgevoerd. Er is 
tevens een goed contact met de 
dierenarts die ons bijstaat indien 
nodig.

1.10. Er wordt er een 
hygiënebeleid gehanteerd 
omtrent geboorte en abortus van 
dieren op de kinderboerderij Ja

Er worden geen dieren geboren 
op de boerderij (zie 
dierenbeleidsplan).

1.11. De dieren op de 
kinderboerderij krijgen de juiste 
voeding passend bij het dier
(soort) Ja

Er wordt ten alle tijden gezocht 
naar biologisch voer passend 
voor de dieren, indien er geen 
biologisch voer aanwezig is zal er 
over worden gegaan op brok 
geschikt voor de diersoort.



1.12. De dieren op de 
kinderboerderij hebben naar 
behoefte beschikking over 
voldoende vers drinkwater Ja

Ten alle tijden is er voor ieder 
dier voldoende en vers 
drinkwater. Er is een schema 
wanneer per dag de drinkbakken 
ververst moeten worden. Dit 
schema zal ondertekend worden 
per keer dat de waterbakken 
ververst worden. Dit is afhankelijk 
per seizoen. Weidedieren hebben 
beschikking over zowel een sloot 
waar water constant ververst 
wordt (doorstromend) en 
automatische drinkbakken. De 
laatste update van het 
watersysteem dateert van 
februari 2021.

1.13. De kinderboerderij voldoet 
aan de minimale 
huisvestingseisen Ja

We kiezen ervoor om eerder de 
dieren voldoende ruimte te geven 
dan voor meer dieren. De 
minimale eisen voldoen we 
ruimschoots aan voor ieder dier. 
De varkens waren de laatste 
waar we vonden dat ze te weinig 
ruimte hadden. Deze zijn in 
februari 2021 verplaatst naar een 
ander verblijf binnen onze 
boerderij waar ze meer ruimte 
hebben. Op dit moment wordt er 
een kippenwei gemaakt waar de 
kippen (vrij lopen) maar indien er 
vogelgriep uitbreekt naar binnen 
kunnen en daar ook een 
afgesloten wei hebben zodat ook 
bij ophok de kippen voldoende 
ruimte hebben.

1.14. Er worden geen verboden 
ingrepen verricht bij dieren op de 
kinderboerderij, tenzij dit 
noodzakelijk is voor de 
gezondheid en het welzijn van 
het dier. Ja

Dieren willen we aan bezoekers 
laten zien in hoe ze van nature 
zijn. Ingreep is bij ons uit den 
boze en zal nimmer worden 
gedaan.

1.15. De dieren worden op een 
vakkundige manier door een 
praktiserend dierenarts of andere 
bevoegde beroepsbeoefenaar 
geëuthanaseerd Ja

Onze dieren mogen oud worden 
en dood gaan van ouderdom. 
Mocht er om wat voor redeneren 
de gezondheid het dierwelzijn 
schaden, dan zal er een 
dierenarts de dieren 
euthanaseren. Daarnaast zal het 
dode dier via Rendac worden 
opgehaald.

1.16. De kinderboerderij voldoet 
aan de eisen uit de huis- en 
hobbydierenlijst en de 
productiedierenlijst Ja Ja, sinds 15 mei 2019.
1.17. Er is een vakbekwaam 
beheerder en van alle functies 
zijn functieprofielen opgesteld en 
aanwezig Ja Ja, sinds 1 dec 2017.
1.18. De kinderboerderij voldoet 
aan het besluit houders van 
dieren m.b.t. gezelschapsdieren Ja Ja, sinds 1 jan 2018.



1.19. De kinderboerderij houdt 
zich aan de wetgeving m.b.t. de 
dierentuinvergunning Ja

We zijn een kinderboerderij en 
hebben daarom ook niets te 
maken met dierentuinvergunning. 
We hebben dan ook enkel dieren 
die we volgens de wet als 
gezelschapsdieren mogen 
houden.

1.20. Er is een fokbeleid Ja

Niet fokken is ook een fokbeleid. 
Dit beleid is bij ons ingegaan op 
01-02-2021.

1.21. De kinderboerderij gaat op 
de juiste wijze met haar dieren 
om Ja

Het ondertekend stuk 
kinderboerderijbeleid van 
Amsterdam is ons handboek. 
Sinds de ondertekening hebben 
we ons hier hard voor gemaakt.

1.22. Er wordt geen 
mestboekhouding bijgehouden, 
omdat de kinderboerderij 
educatie heeft opgenomen Ja

Er is na een verandering van 
mestophalen bij ons een afspraak 
gemaakt met plaatselijke boer die 
ons mest ophaalt en het voor ons 
verwerkt. Hierdoor behoeven we 
geen mestboekhouding 
bijhouden, echter zal er aan de 
facturen te zien zijn wanneer hij 
gekomen is.

1.23. Als mest wordt afgevoerd 
naar landbouwbedrijven is de 
kinderboerderij in het bezit van 
een afvoerbewijs Ja Factuur geldt als afvoerbewijs.

1.24. De 
mestopslag/mestcontainer 
voldoet aan het activiteitenbesluit Nee

We hadden een mestcontainer 
dat voldeed aan alle eisen. 
Echter door een verandering van 
gemeentebesluit konden we deze 
mestcontainer niet meer 
aanhouden. Een plaatselijke boer 
levert ons een mestcontainer en 
ruilt deze om indien deze vol is. 
Officieel moet deze overdekt zijn. 
Dit is echter niet het geval, wel 
staat deze container ver van de 
dieren en is voor publiek niet 
toegankelijk.

In september 2021 zal er worden 
gekeken naar de mogelijkheid om 
deze containers te laten 
afdekken. We kijken naar 
oplossingen die volgens de 
wetgeving zijn toegestaan.

2. Hygiëne en veiligheid voor publiek

2.1. Er is een hygiënebeleid en 
de kinderboerderij voert dat uit ja

Ja, sinds 01-02-2021 is er een 
duidelijk hygienebeleid en er 
wordt op toegezien dat deze naar 
behoren wordt uitgevoerd.

2.2. Bezoekers krijgen duidelijke 
voorlichting, ook met behulp van 
informatieborden Ja

Sinds de heropening van de 
kinderboerderij na de lockdown 
als gevolg van de corona 
epidemie heeft de kinderboerderij 
duidelijke informatiebordjes. 
Deze zijn duidelijk zichtbaar.

2.3. De kinderboerderij voldoet 
aan de eisen m.b.t. verkoop of 
verwerking van eigen producten 
(indien van toepassing) Ja

Ja, hier voldoen we aan en het 
beleid is sinds 01-02-2021 
geüpdatet.



2.4. De speeltoestellen op het 
terrein van de kinderboerderij zijn 
goedgekeurd Nee

Nee, de intentie is om de 
speeltoestellen te vervangen, 
echter zijn we in afwachting van 
een overname of verhuur.

We zijn op zoek naar een 
oplossing hiervoor dat financieel 
haalbaar is en voor voor 
minimaal 5 jaar mee kan gaan 
met minimaal onderhoud. 
Vooralsnog mikken wij op het 
najaar, rond november 2021 voor 
een nieuwe speeltuin of 
verwijdering van de 
speeltoestellen.

Een van de ideeën die wij 
hadden is om met de gemeente 
te kijken of er speeltiestellen over 
zijn die voldoen aan de eisen en 
die wij zouden kunnen 
overnemen.

2.5. De kinderboerderij heeft een 
preventie- en bestrijdingsplan 
voor plaagdieren en andere 
organismen Ja

Ja, sinds dec 2017 deze wordt 
gedaan door scherpe controle, 
afsluiten van voertonnen, betere 
hygiëne van de voerkeuken en 
een kat op de boerderij.

3. Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Module 1. Organisatie en arbeidsomstandigheden

1.1. Arbobeleid en RI&E Ja

We zijn aangesloten bij 
arbodienst. Samen met hen 
verzorgen we de RI&E.

1.2. Voorlichting en toezicht Nee
Wij moeten hier nog even de 
details van uitzoeken.

In september 2021 voldoen wij 
hieraan.

1.3. Begeleiden van vrijwilligers, 
stagiairs, cliënten en bezoekers Ja

Vrijwilligers hebben een 
vrijwilligerscontract.  Bezoekers 
worden ingelicht via onze website 
en informatieborden.

1.4. (Ongewenst) gedrag van 
medewerkers Ja

Beheer is hiervoor 
verandwoordelijk. Vrijwilligers 
gaan direct naar beheer toe 
indien dit plaatsvind. Verder zijn 
er goede afspraken met de 
wijkagent.

1.5. Afspraken over verzuim Ja

In samenwerking met arbodienst 
voor vast personeel en voor 
vrijwilligers staat dit besproken in 
contract.

1.6. Werk- en rusttijden Ja

Dit wordt in de regel gezamenlijk 
gedaan op vaste tijden. Echter is 
er geen garantie dat dit altijd op 
dezelfde tijden gedaan kan 
worden i.v.m dieren en 
bezoekers die aandacht vragen.

1.7. Werkinhoud en werkbeleving Nee

Hier gaat beheer over spreken 
met een commissielid dat 
exprtise heeft in arbeidsrecht.

In eind juli/begin september 2021 
voldoen wij hieraan.

Module 2. Veiligheid en gebouwen

2.1. In geval van nood Ja

Bij de ingang staat 
telefoonnummer van beheer in 
geval van nood buiten werktijden. 
Tijdens werktijden is er ten alle 
tijden beheer aanwezig en in 
voerkeuken hangt een lijst met 
belangrijke telefoonnummers. 
Mocht een vrijwilliger er gebruik 
van moeten maken zal dit ten alle 
tijden via de beheerder gaan. 
Noodgevallen worden ten alle 
tijden beschreven en bewaard.



2.2. Het gebouw Ja

Gebouwen zijn van de gemeente, 
deze onderhoud ze ook. Echter 
wordt er wel aangegeven als er 
iets gedaan moet worden. Klein 
onderhoud gaat via bestuur en 
beheer.

2.3. Voedselveiligheid Ja
Voedsel staat uiterste datum op, 
hier wordt scherp op gelet.

Module 3. Werksoorten

3.1. Werkzaamheden op de 
kinderboerderij Ja

Werkzaamheden worden 
verdeeld onder de vrijwilligers en 
beheer. Normaliteit wordt er nooit 
iets alleen gedaan. Voor de dag 
begint wordt er besproken wat er 
die dag gedaan moet worden, 
ook de taken worden dan 
verdeeld.

3.2. Kantoorwerk Ja

Wordt in de regel door beheer 
gedaan Op de boerderij of thuis. 
Officiele kantoorwerk ligt in 
handen van bestuur.

Module 4. Veilig werken

4.1. Gevaarlijke stoffen Ja

Wordt opgeslagen in de daarvoor 
bestemde kast, deze is alleen 
toegankelijk door beheer. Kast is 
een officiële gevarenkast.

4.2. Werken met gevaarlijke 
stoffen Ja Alleen door beheer.

4.3. Biologische agentia Nee

Beheer neemt contact op met 
andere kinderboerderijen. Dit is 
een ideale mogelijkheid tot 
samenwerken.

In oktober 2021 komt hier een 
concreet plan voor.

4.4. Gereedschappen, machines 
en werken op hoogte Nee

Moeten nog gekeurd worden voor 
dit jaar. Oktober 2021

4. Zorg voor personeel, gezondheid en veiligheid

4.1. De personeelsadministratie 
is op orde (personeelsdossiers, 
introductieprogramma, 
schriftelijke huisregels) Ja

Personeelsadministratie gaat via 
administratiekantoor, In contract 
staat ook huishoudelijk 
regelement beschreven. 
Personeelsdossier is opgeborgen 
i.v.m. de privacywet. Enkel 
bevoegden kunnen daarbij.

4.2. De kinderboerderij voldoet 
aan de eisen omtrent 
bedrijfshulpverlening Nee

EHBO trommels zijn up-to-date 
sinds 01-03-2021. Voor BHV en 
evt. EHBO zijn we in 
onderhandeling voor beheer.

Vertraagd i.v.m. COVID. Voor 1 
augustus hebben wij minstens 2 
BHV-ers.

4.3. De (mogelijk) aanwezige 
zoönosen en besmettingswegen 
zijn geïnventariseerd en 
gedocumenteerd Ja

Jaarlijks wordt dit gedaan via de 
dierenarts. We krijgen jaarlijkks 
een oorkonde als we aan alle 
eisen voldoen. Laatste keer is 
dec 2020 voor 2021.

4.4. De kinderboerderij heeft een 
preventief veiligheidsbeleid en 
voert dat uit Ja

Ongevallen, ziekteuitbraken 
gebruik van EHBO en dergelijke 
worden dagelijks genoteerd in 
dagraport. EHBO trommel wordt 
bijgehouden en iedere maand is 
er werkoverleg waar bijzondere 
zaken besproken worden.


