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1. Hoe, wat en waarom: 



 
Villa Kakelbont is een buiten schoolse opvang op een unieke plaats! namelijk op een 

boerderij. 

En wat is er leuk aan een boerderij? de ruimte en de dieren.  

Kinderen kunnen zoveel van dieren leren en dit willen wij de kinderen graag 

bijbrengen hier bij ons op de boerderij. 

Natuurlijk zijn en blijven het dieren, trekt het ene kindje meer naar de dieren dan 

een ander kindje, en zijn er zaken zoals hygiene, gezondheid en veiligheid waar we 

rekening mee moeten houden.  Wij proberen dan ook om zoveel mogelijk risicos uit 

te sluiten zodat kinderen en dieren een fijne tijd hebben bij ons op Villa Kakelbont. 

Dit doen wij door regels op te stellen, leiding, kinderen en ouders te informeren 

middels dit dierenbeleid en zorg dragen dat er verantwoordelijk met de dieren 

omgegaan wordt.  

Wij merken aan de kinderen dat de dieren een extra toegevoegde waarde hebben. 

Veel kinderen hebben niet de mogelijkheid voor het houden van een eigen dier thuis, 

door werkende ouders, tijdgebrek of welke reden dan ook. Wij bieden ze deze 

mogelijk wel en kinderen kunnen er voor kiezen een eigen konijntje of cavia bij ons 

te houden.  

Ook voor kinderen die geen interesse hebben voor dieren of bij voorbeeld niet met 

de dieren om kunnen gaan vanwege gezondheidsproblemen, is gedacht en heeft de 

bso tal van andere aantrekkelijke activiteiten waarbij ze geen contact met de 

dieren hebben. 

Opgroeien met een huisdier 

Een trouwe kameraad 

Voor een kind is het goed om met een huisdier op te groeien. Aaien werkt niet alleen 

bloeddrukverlagend, maar een kind leert ook verantwoordelijkheid te dragen voor 

een ander levend wezen. Ook kan een huisdier voor kinderen echt een vriend zijn: 

een kameraadje met wie hij kan knuffelen en aan wie hij alles kan vertellen. Een 

huisdier luistert namelijk geduldig naar al zijn verhalen en zal nooit een geheim 

doorvertellen.  

Helpen bij de verzorging 

Samen de beesten voeren 

Om het verantwoordelijkheidsgevoel van je kind te stimuleren, kun je hem laten 

helpen bij de verzorging van je huisdier. Zodra je kind kan staan, kun je daarmee 

beginnen. Doe wel altijd alles eerst duidelijk voor en leg goed uit wat je doet. Laat 

je kind bijvoorbeeld de bak met water of voer neerzetten. Zeg dat het dier honger 

heeft en moet eten. Zo geef je spelenderwijs het goede voorbeeld.  

Leren omgaan met huisdieren 



Dieren kunnen niet praten 

Kinderen moeten goed leren omgaan met dieren. Het is natuurlijk niet de bedoeling 

dat je kind de hele dag met de kat rondzeult of aan de hond zijn staart trekt. Een 

beest kan niet uitleggen dat hij daar geen zin in heeft. De enige manier om zijn 

onvrede te uiten is te door te grommen, bijten of uit te halen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   Dierenactiviteiten en diergerichte activiteiten 
 
Kinderen en dieren gaan op veel punten samen, dit kunnen we meenemen in onze 

uitstapjes en activiteiten. 

We bieden verschillende activiteiten aan waarbij kinderen plezier hebben en leren 

en ontwikkelen tegelijk. 

De activiteiten met de dieren vind plaats in kleinere aangepaste groepjes en altijd 

onder begeleiding van een leidster die de dieren en kinderen goed kennen.We 

vinden het heel belangrijk dat de kinderen rustig zijn en met respect met de 

dieren omgaat en zullen hierop toezien. 

Deze activiteiten kunnen we op verschillende manieren toepassen en kunnen worden 

ingedeeld in verschillende  

activiteiten. Zoals activiteit over dieren, activiteit met de dieren, activiteit voor 

de dieren. Hieronder hebben we een paar voorbeelden uit de praktijk, van 

activiteiten die voor kunnen komen op Villa Kakelbont en welke te maken hebben 

met dieren. 

 

Knutselcreativiteiten 

Dieren zijn een mooi onderwerp voor creatief bezig zijn. Mooie dierenmaskers 

maken, een dierenschilderij maken of dier van klei boetseren, hoefijzers verven, 

we kunnen altijd samen met de kinderen wel leuke dierenknutsels bedenken. Maar 

we maken ook vaak wat voor de dieren zelf, waarbij de kinderen creatief kunnen 

zijn. Zoals caviahuisjes en vogelhuisjes timmeren of vetbollen maken voor de 

vogels in de winter. In de zomer bij mooi weer wordt de knutseltafel naar buiten 



gereden en krijgt het een mooi plekje in de schaduw waarbij de kinderen ook 

buiten lekker kunnen knutselen en genieten van het gezonde buiten boerenleven. 

 

Doe/activiteiten 

Naast het spelen en knuffelen met de dieren zijn er er ook andere activiteiten 

met de dieren, denk hierbij aan het wandelen met de ponys op de laan, spelletjes 

met de ponys of de caviaracebaan. Ook bij spelletjes, toneelstukjes, 

speurtochten komt het thema `dier´ vaak terug. Zo doen we wel eens het 

dierengeluiden spel en bij de pyjamamodeshow heeft Senna de hond ook haar 

pyjama aan de kinderen geshowd.  

Naast deze doe activiteiten moet er natuurlijk ook voor de dieren gezorgd 

worden. Zo zijn er al een keertje een geitje en een lammetje geweest die met de 

fles gevoerd moesten worden en waarbij de kinderen dit mochten doen. Ook het 

borstelen van de ponys en de geiten hoort erbij  en soms mogen de kinderen 

meehelpen voeren of schoonmaken van de stallen. Wij stimuleren de kinderen 

hierbij hun verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen en de zorg te dragen die 

een dier met zich meebrengt. 

 

Leeractiviteiten 

Ook valt er heel wat te ondekken en leren op de boerderij. Kinderen worden hier 

bij heel veel leerzame processen betrokken. 

Zoals geboorte van konijntjes en cavias. Of de geboorte van een veulen. Kinderen 

en ouders leven in spanning mee en leren veel van het opgroeien van jonge dieren. 

Maar ook een bezoekje van de dierenarts is interessant en mogen de kinderen 

toekijken en na afloop maakt onze dierenarts altijd even tijd vrij voor de kinderen 

om hun vragen te beantwoorden. 

Ook een bezoekje van de hoefsmid of paardentandarts is erg leerzaam en de 

kinderen krijgen geduldig uitgelegd welke handelingen er gedaan worden. 

Ook wanneer de boer met tractors bezig is op het land maken we er een wandeling 

naartoe zodat de kinderen dit van dichtbij kunnen bekijken. 

 

Uitstapjes 

Ook onze uitstapjes zijn vaak gericht op dieren en natuur. Dit hebben we al 

dichtbij maar ook aan de overkant ligt een natuurparkje met water en dieren als 

schotse hooglanders en schapen waar we een lekkere wandeling kunnen maken en 

kunnen genieten van de natuur. 

Maar ook een bezoekje aan de dierenasiel-dierenambulance,manege, 

zeehondencreche of dierentuin vinden we leuk en leerzaam voor de kinderen. 



Of we gaan naar het Boomkroonpad en natuurspeeltuin van staatbosbeheer waar 

vaak ook nog leerzame workshops en activiteiten worden gehouden voor kinderen. 

 

Dit zijn slechts een paar voorbeelden uit de praktijk, we kunnen tal van 

activiteiten bedenken die toepassing hebben op de combinaties kinderen, dier en 

natuur en welke activiteiten we hier aanbieden hier op Villa Kakelbont. 

 

 

 

 

 

3   Welke dieren zijn er te vinden op Villa Kakelbont? 
Welke dieren zijn geschikt voor  kinderen? 

Niet alle huisdieren zijn geschikt voor kleine kinderen. Je kunt dieren grof gezegd 

onderverdelen in roofdieren en prooidieren. Een hond en een kat zijn roofdieren. 

Hamsters, konijnen en cavia’s staan zelf op het menu bij andere dieren 

De dieren moeten opgegroeid zijn met kinderen en hier ook plezier aan beleven. De 

meeste dieren zijn hier op Villa Kakelbont geboren of jong gekocht en zo echte 

kindervrienden geworden. De leiding en kinderen kennen de dieren en hun karakter 

en weten hierop te reageren. Een standaart regel is als een dier geen zin heeft of 

met rust gelaten wil worden, hebben we hier respect voor en laten we het dier met 

rust. Maar de meeste dieren zijn hier gek op de aandacht die ze krijgen en gaan 

voorzichtig met de kinderen om.  

Konijnen en caviaweide: 

De konijnen en cavias lopen lekker vrij op een stukje grond dat goed omheind is en 

op slot. De kinderen kunnen vanaf de buitenkant de dieren bekijken tijdens het 

buitenspelen. Er mogen 2 kinderen onder begeleiding naar binnen om de dieren te 

verzorgen of om er mee te knuffelen. Dit gebeurt 1 keer per dag en in overleg. De 

leidinggevende begeleid ze en informeert de kinderen hoe het beste te handelen en 

helpt ze. De oudere kinderen mogen een "eigen konijntje" wanneer ze laten zien 

verantwoordelijk te kunnen zijn met de verzorging en genoeg aandacht behouden. 

Geiten: 

Geiten zijn vriendelijke gemoedwillige dieren en bij goede verzorging erg 

aanhankelijk.Twee geitjes die hier opgegroeid zijn en met de fles gevoed zodat ze 

kind/mens gewend zijn. Zijn twee superlieve aandachtstrekkers die ook door een 

gesloten weide omheind zijn. De kinderen kunnen naar ze kijken tijdens het 

buitenspelen. Ook deze twee worden onder begeleiding verzorgt door de kinderen   

Pony's en paarden: 



Dieren waar kinderen veel van kunnen leren. Door naar ze te kijken, ze te poetsen 

en met ze om te gaan. Onze ponys zijn hier opgegroeid en zeer geschikt bevonden 

als echte kindervrienden en geduldige ponys die rustig zijn en zeer vriendelijk zijn 

naar de kinderen toe. De leidingevende hebben allen kennis van de ponys en paarden 

in het algemeen en kunnen de kinderen hier goed in begeleiden. Ook de vele extra 

dingen zoals hoefsmid, of veulentje wat geboren wordt maakt het voor de kinderen 

erg interessant en ze beleven dan ook veel plezier van deze bewoners op Villa 

Kakelbont. 

Mini Papegaai Boki: 

Een zeer tam vogeltje wat graag een spelletje met de kinderen speelt. Wanneer 

Boki op de groep komt gaat hij met de kinderen spelen. De kinderen beleven hier 

veel plezier aan. Soms komt hij in zijn kooi, zodat de kinderen naar hem kunnen 

kijken en met mooi weer heeft Boki een mooi plekje buiten waar de kinderen naar 

hem kunnen kijken.  

Eenden: 

In de winter lopen er drie eenden bij de geiten in de kinderen hebben het dan vaak 

over de eendjes voeren. Zomers zwemmen zij vrij in de sloot achter de weide en 

zien we de eenden vaak als we op de laan aan het wandelen zijn. 

In de zomervakantie komen de konijnen van obs de Beukenlaan bij ons in de 

"vakantieopvang" en in de winter komen de 2 geitjes van Hummelstee bij ons 

logeren. 

 

4   Regels in omgang met de dieren 
!Kinderen mogen nooit zonder begeleiding bij de dieren komen! 
Alle dieren dragen ziektekiemen bij zich. Sommige hiervan kunnen infecties bij 

mensen veroorzaken. Met name jonge kinderen zijn gevoelig voor bepaalde 

ziektekiemen. Een besmetting kan worden overgedragen door aaien en knuffelen 

maar ook via mest op de grond. De risico’s op een besmetting zijn gering. Met 

eenvoudige hygiënische maatregelen kunnen deze nog aanzienlijk worden 

verminderd!  

1. Was de handen met water en zeep na aanraken van de dieren  

2. Was de handen met water en zeep voordat er iets gegeten wordt  

3. Vermijd het aanraken van gezicht en mond voordat de handen gewassen zijn  

4. 
Niet eten en drinken in de dierweiden maar alleen op de daarvoor aangewezen 

plaatsen  

5. Volg de aanwijzingen van de leidinggevende op  

  

 Nog andere huisregels: 



- Wees rustig bij de dieren, ga nooit schreeuwen of rennen en laat de dieren niet 
schrikken- 
-Ga nooit de dieren zomaar voeren maar vraag het eerst, dieren hebben speciaal 
voedsel nodig- 
-Ga niet achter de dieren aanjagen, en luister goed wat de begeleidster vertelt 
en welke aanwijzingen er worden gegeven- 
-Weides zijn altijd op slot zodat de kinderen nooit zomaar bij de dieren kunnen.- 
 
Wanneer je rustig en verantwoordlijk met de dieren omgaat en met respect 
kunnen de kinderen veel plezier aan een dier beleven! 
 
 

5 .1  Veiligheid voor de kinderen, wat doen we eraan? 
Om risicos zo klein mogelijk te maken hebben we regels opgesteld welke bekend 

zijn bij leidinggevende, stagiaire, kind en ouder en wordt er zorg aan gedraagd dat 

deze regels nageleefd worden. De kinderen goed informeren over het gedrag van 

een dier is ook belangrijk en het allerbelangrijkste is dat een kind nooit zonder 

toezicht en begeleiding in aanraking met onze dieren komt. De dieren zijn 

afgesloten of achter goed en hoog omheinde weides waar de kinderen niet zonder 

sleutel naar binnen kunnen wel kunnen de kinderen tijdens het buiten spelen de 

dieren zien er er zo ook een hoop plezier van beleven. 

De leidinggevende hebben kennis van de dieren en kunnen goed de risicos van de 

omgang met dieren en letten goed op hoe kinderen en dieren met elkaar omgaan. 

En mocht het nodig zijn weten zij op een juiste manier te handelen. Door de regels 

en begeleiding zijn de kinderen rustig bij de dieren en gaan ze met respect met de 

dieren om, in alle jaren dat we werken met de combinatie kinderen en dieren zijn er 

geen kleine of grote veiligheidsrisicos geweest of ondervonden waarvan we mogen 

afleiden dat we een goed beleid omtrend de dieren voeren. Huisdieren kunnen een 

risico vormen voor de opgevangen kinderen, zowel op het vlak van de veiligheid als 

op het vlak van de gezondheid. In de leidraad voor de zelfstandige sector wijst Kind 

en Gezin erop dat huisdieren buiten het bereik van de kinderen moeten worden 

gehouden, tenzij er voorzien is in een aangepaste begeleiding én in een strikt 

toezicht. 

De eigenaar van een dier of de persoon die het dier onder toezicht heeft, is 

aansprakelijk voor de schade die het dier aanricht. 

Voorbeelden 

 Als een hond van een bezoekende ouder een kind of een personeelslid bijt, is 

de bezitter van de hond aansprakelijk voor de schade. Als echter een 



personeelslid een hond meebrengt naar het werk en de werkgever dit toelaat, 

kan ook de werkgever aansprakelijk gesteld worden.  

 Als een kind bij een bezoek aan een kinderboerderij gebeten wordt door een 

dier, dan is de beheerder van de kinderboerderij aansprakelijk. 

De toezichthouder kan zich van zijn aansprakelijkheid ontdoen door aan te tonen 

dat de schade niet door het dier is ontstaan, maar door de fout van een derde, van 

het slachtoffer of door een vreemde oorzaak. 

 

 
 
5 .2    Gezondheid en Hygiene, wat doen we eraan? 
Erop toezien dat onze hygiene-regels worden nageleefd na de omgang met de  

dieren. 

Kinderen met een allergie hebben tot nu toe geen last van de dieren bij ons 

ondervonden, mede doordat de dieren en de kinderen gescheiden zijn en de 

kinderen geen directe contact hebben met de dieren kunnen ze lekker binnen en 

buiten spelen zonder gezondheidsproblemen. Mocht er in de toekomst wel 

allergische reactie onstaan bij een kind  zal in overleg met de ouders gekeken 

worden naar een oplossing bijvoorbeeld overplaatsing naar een andere lokatie.  

Verder worden al onze dieren schoon gehouden en zijn gezond. Worden jaarlijks 

geent en geinspecteerd door de dierenarts wat het risico op ziektes en infecties 

aanzienelijk verkleind.  

Kind en dier, een relatie om te koesteren 

Opgroeien in het gezelschap van een dier kan dus heilzaam zijn voor een kind, 

althans 

voor zover er een paar regels qua gezondheid en veiligheid in acht worden genomen. 

Gezondheid: risico’s die perfect te controleren zijn 
Het feit van samen te wonen met een dier wekt bij sommigen de vrees dat het kind 

ziektes zal oplopen waarvan z’n trouwe viervoeter drager zou zijn. Het dient gezegd 

én benadrukt dat deze risico’s statistisch bekeken te verwaarlozen zijn als je ze 

afweegt tegen de weldoende invloed die een huisdier kan hebben op een kind. Dit 

soort risico’s kunnen overigens perfect voorkomen worden door erop te letten dat 

het 

dier tijdig gevaccineerd wordt, door z’n gezondheid nauwlettend in het oog te 

houden 

en door op tijd en stond bij de dierenarts langs te gaan. 

Zo kunnen ook huidallergieën en andere ademhalingsproblemen die vaak aan de 

aanwezigheid van een huisdier worden toegeschreven, makkelijk worden opgelost 



door een aantal minder drastische maatregelen dan uw viervoeter meteen het huis 

uit 

te gooien. Het speeksel, de urine en de haren van dieren mogen dan wel krachtige 

allergieverwekkers zijn, toch is niet iedereen daar gevoelig of allergisch voor. 

Bovendien is de kans op een allergie doorgaans kleiner met een hond in de buurt dan 

met een kat. Doen er zich op dit vlak toch problemen voor, dan kan een goede 

samenwerking tussen huisarts en dierenarts er meestal voor zorgen dat het 

huisdier 

niet uit het gezin hoeft gezet te worden. 

Dieren zijn in wezen ook mogelijke dragers van allerlei huidziektes zoals schimmel, 

schurft of ook nog vlooien. Met een degelijke preventie en door alert te reageren 

als 

dit soort problemen zich voordoen, kan de overdracht evenwel vermeden worden. 

Door op tijd en stond huisdieren doeltreffend te laten ontwormen kan ook het 

probleem van dieren met wormen omzeild worden 

Een goed verzorgd dier dat regelmatig door de dierenarts wordt opgevolgd en 

daarbij 

een paar elementaire principes qua hygiëne (geen dieren in bed dulden, handen 

wassen nadat met het dier is gespeeld of aan z’n spullen is geraakt…), maken dat de  

viervoeter geen groter probleem voor de gezondheid van de kinderen vormt dan 

eender welke andere… tweevoeter. 

 

 

6    Wat te doen als..... 
 
 
Insectenbeet of –steek?  

 Bekijk de wonde. In het geval van een bijen- of wespensteek moet je de angel 

verwijderen.  

 Desinfecteer de wonde met een ontsmettingsmiddel. 

Tekenbeet? 

 Verdoof de teek (hete douche)  

 verwijder de teek met een daartoe ontworpen pincet  

Als achteraf op de huid een grote rode vlek verschijnt, moet je een arts 

raadplegen.  

Opgelet! Geen ether gebruiken!  



Een bijtwonde of kras van een dier?  

 Maak de wonde schoon met water of een ontsmettingsmiddel.  

 De wonde blijft bloeden? Druk ze dan dicht met de hand en breng een steriel  

verband aan.  

 Raadpleeg in elk geval een arts !! 

 

Allergische reactie? 

Extreme allergische reactie na beet/steek Vlekken, jeuk, roodheid, misselijk, 

braken, duizelig, ademnood, (neiging tot) bewusteloosheid, spierkrampen, 

bewegingsonrust, verwardheid. Actie Laten liggen. 

Bescherm tegen afkoeling. Hoe / Tips 

Sommige mensen hebben medicijnen tegen deze reactie bij zich. 

Bel 112. 

Inschakelen professionele hulp - Bij extreme allergische reactie. 

- Bij ernstige zwelling vooral in de hals en mond onmiddelijk naar dichtbijzijnde arts 

of ziekenhuis: 

St.Lucas Ziekenhuis in Winschoten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


