Het keurmerk, hoe zat het ook alweer?
Over het Keurmerk Kinderboerderijen krijgen we bij de vSKBN regelmatig vragen. Is
een keurmerk eigenlijk echt wel nodig? Wat staat erin en waarom vindt de vSKBN een
keurmerk zo belangrijk? We zetten de vragen en antwoorden voor u op een rijtje.

Waarom een keurmerk voor kinderboerderijen?
In Nederland zijn zo’n 450 tot 500 kinderboerderijen en
dierenweides. Aan al die locaties worden jaarlijks ruim
25 miljoen bezoeken afgelegd. Een groot deel van de
bezoekers behoort tot de zogeheten ‘risicogroepen’.
Dat zijn jonge kinderen, oudere mensen, zwangere
vrouwen en mensen met een verminderde weerstand.
Daarom is het zo belangrijk dat de kinderboerderij
niet alleen leuk en leerzaam is, maar ook veilig en
verantwoord. Om dat te kunnen waarborgen, is met
het Keurmerk Kinderboerderijen een stap gezet naar de
professionalisering van kinderboerderijen.
Deze professionalisering heeft als doel om de kwaliteit
van kinderboerderijen te verhogen om de continuïteit
van kinderboerderijen in de toekomst te kunnen
waarborgen.

Waar is een keurmerk
voor nodig?
Met een keurmerk kunt u als
kinderboerderij aantonen
dat u voldoet aan de wet- en regelgeving, maar ook
werkt u bewust aan een transparant beleid. U heeft alle
zaakjes op orde. Ook naar de gemeente en eventueel
andere subsidierende instanties kunt u met een
keurmerk aantonen dat u een veilige, verantwoorde
en transparante bedrijfsvoering voert. En mocht u
onverhoopt te maken krijgen met incidenten, kunt u zo
aantonen dat u alles in het werk gesteld hebt om deze
te voorkomen.
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de NVWA:
heeft u een keurmerk? Dan hoeft u geen controles
te verwachten op gebied van publieke hygiëne en
dierenwelzijn van de NVWA.

Wat staat er in het Keurmerk?
In het Keurmerk is alle wet- en regelgeving te vinden
waar de kinderboerderij aan moet voldoen. Zoals de
Arbowet voor het personeel en de Gezondheids- en
Welzijnswet voor Dieren. Daarnaast zijn er een aantal
kwaliteitscriteria opgenomen op het gebied van
hygiëne en dierenwelzijn. Bijvoorbeeld dat kinderen
niet in de mesthoop kunnen spelen, zieke dieren in
quarantaine geplaatst worden en dieren zich kunnen
terugtrekken van het publiek.

Waarom legt de vSKBN zoveel regeltjes op aan
kinderboerderijen?
Het keurmerk bestaat voor het grootste deel uit
wet- en regelgeving. Deze regels worden opgelegd
door de overheid, dus niet door de vSKBN. Omdat
kinderboerderijen te maken hebben met veel weten regelgeving, wil de vSKBN het u juist makkelijker
maken door deze allemaal in het keurmerk op
een rijtje te zetten. We zorgen er ook voor dat het
keurmerk actueel blijft. Daarnaast zijn er nog enkele
kwaliteitscriteria in het keurmerk te vinden waarvan
de branche kinderboerderijen zelf heeft aangegeven
deze belangrijk te vinden, zoals op het gebied van
dierenwelzijn.
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“Het keurmerk is zoveel papierwerk. Daar heb
ik geen tijd voor, er is al zoveel te doen.”
Daar zijn we ons bij de vSKBN absoluut van bewust.
Daarom proberen we u zoveel mogelijk tegemoet
te komen in de ondersteuning. Niet alleen in het
handboek, waarin we alle actuele wet- en regelgeving
op een rijtje gezet hebben. Maar ook door het
beschikbaar stellen van vele voorbeeldprotocollen. Deze
kunt u downloaden via onze website en aanpassen naar
uw eigen situatie. En mocht u nog vragen hebben, dan
kunt u deze altijd stellen.

Hoe lang is een keurmerk geldig?
Het keurmerk is 3 jaar geldig. Na 3 jaar volgt er een
hertoetsing.

Welke kinderboerderijen hebben eigenlijk al
een keurmerk?
Op onze website vindt u een overzicht van de 87
kinderboerderijen met een keurmerk of de erkenning.
Meer weten? Ga naar:
www.kinderboerderijen.nl/keurmerk
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