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• Introductie Klimop

• Er is breed onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en 
professionalisering van onderwijs op de boerderij

• Onderwijs- en zorgbehoeften schooluitvallers

• Werkzame factoren in de jeugdzorg

• De boerderij als werkzame factor

• Samenwerking met stakeholders/ketenpartners

Globale indeling







Een paar cijfers en weetjes
m.b.t.

Onderwijs-zorgboerderijen



54 Onderwijs-zorgboerderijen

en ruim 400 leerlingen



1 tot 30 leerlingen per boerderij, 4-18 jaar oud

Leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs, 
regulier of speciaal

Vaak onderliggende sociaal emotionele
problematiek waardoor leren op school niet lukt

Zowel internaliserende als externaliserende
problematiek



Vaak onderliggende sociaal emotionele problematiek
waardoor leren op school niet lukt



Wat levert het op?

• 33-94% gaat weer naar school 
(verschilt per boerderij door 
verschil in problematiek)

• >90% positieve ontwikkeling
leerling, met name op sociaal
emotioneel gebied, zoals:

• Méér ontspanning
• Toename zelfvertrouwen
• Gemakkelijker uiten van gevoelens
• Ontwikkelen sociale vaardigheden
• Zin in leren



Onderwijs- en zorgbehoeften
van schooluitvallers

• Het kind wil voelen dat het er toe doet!
• Individuele aandacht
• Inspraak in keuzes
• Tot rust komen
• Succeservaringen opdoen
• Onderwijsaanbod op maat
• Zorgaanbod op maat



Werkzame factoren in de jeugdzorg:
integratief werkzame factoren model
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• samenwerking hulpverlener 
en cliënt (alliantie)

• allegiance (positieve houding 
t.o.v. gebruikte methodieken 
en middelen)

• monitoring proces en 
resultaat 

• sociale relaties

• kennis en ervaring

• zorgkwaliteit

Microniveau

• leefomgeving cliënt (buiten-
therapeutische steunbronnen) 

• serendipiteit

• setting hulpverlening (fysieke 
omgeving)

• Samenwerking tussen 
ketenpartners

Mesoniveau
• landelijk jeud- en 

jeugdzorgbeleid

• Competentieprofielen 
jeugdhulpverleners

• imago en communicatie

Macroniveau

Naar: Peijnenburg, H. (2010) Zorgen dat het werkt: Werkzame factoren in de zorg voor de jeugd



De boerderij als werkzame factor

12

• samenwerking hulpverlener, 
leerkracht en zorgleerling 
(alliantie)

• sociale relaties

Microniveau
• setting onderwijs en hulpverlening 

(fysieke omgeving)

• leefomgeving zorgleerling

Mesoniveau

Naar: Peijnenburg, H. (2010) Zorgen dat het werkt: Werkzame factoren in de zorg voor de jeugd

Bij onderzoek naar werkzame factoren komt de vraag wat (welke techniek) in wiens handen
werkt, waarom, en wanneer (onder welke condities) naar voren. 



• Samenwerking hulpverlener leerkracht en leerling 

Microniveau

Het gaat hierbij om een professionele werkrelatie, waarin sprake is van een emotionele band én 
van overeenstemming over het samenwerkingsdoel en de meest geëigende aanpak



• Sociale relaties

Microniveau

Het zich in relatie voelen, hetzij met begeleiders, hetzij met leeftijdgenootjes, 
hetzij met de dieren wordt op een onderwijs-zorgboerderij makkelijk gerealiseerd.



Mesoniveau

• Aandacht voor leefomgeving van het kind

Het gezin wordt meegenomen in de hulpverlening van de leerling 
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• monitoring proces en resultaat

• kennis en ervaring

• zorg- en onderwijskwaliteit

Microniveau
• Samenwerking tussen 

ketenpartners

Mesoniveau

Naar: Peijnenburg, H. (2010) Zorgen dat het werkt: Werkzame factoren in de zorg voor de jeugd

De boerderij als werkzame factor

Microniveau



• proces en resultaat worden strak gemonitord

Microniveau

Monitoring van vooruitgang en het resultaat van de hulpverlening is belangrijk. Zorgboerderijen
doen aan Routine Process and Outcome Monitoring (RPOM): ze kijken naar de ontwikkeling 
van alliantie, verwachtingen van de samenwerking en andere aspecten van de interactie.



• Er is veel kennis en ervaring aanwezig

onderwijs

PMT

zorg

gezinswerk
Microniveau



• Zorg- en onderwijskwaliteit staan 
hoog in het vaandel: out of the box

Microniveau



De door kinderen ervaren
werkzame factoren
van de boerderij:

Microniveau



• dat je naar buiten kunt als je het nodig hebt, in tegenstelling tot 

een school waar je alleen op vaste tijden naar buiten gaat



• de rust van de dieren 



• de vrijheid om zelf mede te bepalen wat je doet 



• dat je kunt leren in je eigen tempo



• dat je je begrepen voelt



• dat je weer contact kan maken
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• allegiance (positieve houding 
t.o.v. gebruikte methodieken 
en middelen)

Microniveau

Naar: Peijnenburg, H. (2010) Zorgen dat het werkt: Werkzame factoren in de zorg voor de jeugd

De boerderij als werkzame factor



Positieve houding
t.o.v. het middel: 

de boerderij
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Microniveau

Het geloof van hulpverleners en leerkrachten op zorgboerderijen in de voorgestelde aanpak 
in het algemeen, en hun overtuiging dat juist deze aanpak deze leerling op dit moment zal 
helpen de gewenste verandering te realiseren is onwijs sterk door specifiek deze ervaringen 
van het werken met de kinderen op de boerderij:



• Soepele interactie door aanwezigheid van dieren



• Groene omgeving biedt rust en ruimte



• Aandacht voor de omgeving i.p.v. het probleem

Van “zorgenkind” naar zorgend kind!



integratief werkzame factoren model



Samenwerking ketenpartners

Onderwijs-

zorgboerderij

leerplicht

Samenwerkings-
verband

CJG of wijkteam

School

Beleidsmakers 
en bestuurders

gemeente

Backoffice
gemeente



Meer lezen?

• Resultaten samengebracht in uitgebreid eindrapport, samengevat
in brochure

• Andere brochure specifiek over ervaringen van kinderen
• Wetenschappelijke publicatie(s) 
• Pers: Zorg+Welzijn, OJActueel, Nieuwsbrief Federatie Landbouw 

en Zorg



Onderzoeksresultaten

https://www.wur.nl/nl/pro
ject/Ontwikkeling-en-
professionalisering-van-
onderwijs-op-de-
boerderij-
leerarrangementen-in-het-
groen.htm

Interesse in netwerk en 
vervolgonderzoek

Jan.hassink@wur.nl

DANK!!

https://www.wur.nl/nl/project/Ontwikkeling-en-professionalisering-van-onderwijs-op-de-boerderij-leerarrangementen-in-het-groen.htm
https://www.wur.nl/nl/project/Ontwikkeling-en-professionalisering-van-onderwijs-op-de-boerderij-leerarrangementen-in-het-groen.htm

