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Rapportage audit

Naam boerderij: De Zonnehoeve, familie van Ijzendoorn te Zeewolde
Datum audit: 18 juni 2009
Naam auditor: Maike van der Maat
Naam collega-boer(in) Sjaak Groot uit Lelystad

Algemene indruk:
De Zonnehoeve is een veelzijdig bedrijf (melkvee, paarden, akkerbouw, bakkerij, 
zorgboerderij). Vanwege de zorgtak wordt er op het bedrijf volop rekening gehouden met de 
aanwezigheid van kinderen/ jongeren: iedereen op het bedrijf weet dat er ten alle tijden 
bezoekers kunnen zijn en handelt hier ook naar.  
De doelstelling van Zonnehoeve is om mensen te laten ervaren dat aandacht en respect in de 
landbouw, in omgang met dieren en in de zorg voor mensen grondpijlers van ons bestaan 
zijn.
Zowel de familie van Ijzendoorn als het personeel van de Zonnehoeve werken met veel 
enthousiasme, plezier en overtuiging aan deze doelstelling. 
Er komen veel groepen van het speciaal onderwijs (kleine groepjes die gedurende 8 weken 
achterelkaar komen), maar ook groepen van het basisonderwijs (een klas die één of twee 
keer per jaar komt).
Wij hebben een les bijgewoond van een groepje van 8 kinderen van het Speciaal Onderwijs 
(autistische kinderen). 

Sterke kanten van:
1. Het bedrijf en de educatieve mogelijkheden: 
Bedrijf is volledig ingericht op de ontvangst van gasten  ontvangstruimte, toiletten, 
calamiteitenplan, instructies, duidelijk aangegeven waar bezoekers wel/ niet mogen komen, veilig en 
schoon. Wij hebben alleen een les met paarden meegemaakt, maar er worden ook lessen over de 
boerderij aangeboden (melkvee en akkerbouw, inclusief broodje bakken).

2. De educatieboer(in) en de begeleiders:
Zowel de educatieboer (Piet) als het personeel spelen zeer goed in op de samenstelling van de groep 
en het kennisniveau. Ook de individuele leerlingen krijgen zeer veel aandacht, afgestemd op de 
behoeften van het kind. Er wordt goed gebruik gemaakt van de educatieve mogelijkheden op het 
bedrijf, waarbij heel duidelijk wordt uitgelegd hóe bepaalde dingen worden gedaan en waarom.

3. De onderwijsleersituatie: 
Er is vooraf goed nagedacht over de opbouw van de les: de lesvoorbereiding is zeer goed uitgewerkt. 
De les werd ook volgens deze planning uitgevoerd. Bij de groepen van het speciaal onderwijs 



worden de lesdoelen zowel voor de groep als voor de individuele leerlingen vastgesteld, dit alles in 
samenspraak met de docent. Er wordt goed geïnventariseerd wat de voorkennis van de leerlingen is 
en hier wordt goed op ingespeeld. Er wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen en activiteiten 
en de leerlingen helpen mee met de reguliere activiteiten en krijgen taken en verantwoordelijkheden. 

4. Scholing en ontwikkeling van de boer(in):
Piet van IJzendoorn heeft diverse opleidingen, cursussen en trainingen gevolgd ter competentiebevordering. 
Hij zit ook in diverse werk-/ studiegroepen met collega’s.

5. Organisatie en beleid:
Het bedrijf beschikt over de verplichte certificaten en voldoet aan de geldende voorschriften. Ook de 
administratie is goed op orde. Men werkt samen met Bureau Jeugdzorg, collega-boeren en WUR.

Welke punten behoeven verbetering?
In sommige tractoren bevinden zich nog sleutels. Advies: als er schoolklassen aanwezig 
zijn, zouden de sleutels beter verwijderd kunnen worden.
Toelichting Piet van Ijzendoorn: er werken zoveel mensen op het bedrijf, dat het vrijwel 
onmogelijk is om sleutels uit tractoren te halen. Dat wordt echt onwerkbaar. Bovendien 
weten de zorgcliënten dat ze niet zelfstandig op de tractoren mogen en bij de schoolklassen 
is begeleiding aanwezig. 

Totale score
Geen scores bij de punten 8, 23 en 60  score = 75.
N.B. het uitblijven van een score bij punt 23 (leerlingen stellen vragen) kwam door de 
samenstelling van de groep: autistische kinderen. Zij zijn zeer afwachtend en stellen 
derhalve vrijwel geen vragen.


