
Goedland,	een	plek	voor	iedereen	
Zorgen	is	voor	Goedland	de	mogelijkheid	om	ons	mooie	stukje	land	te	delen	met	anderen.	Naast	
dagbesteding,	ouderenzorg,	naschoolse	opvang	en	logeren,	bieden	we	ook	de	mogelijkheid	om	kinderen	
en	jongeren	die	vroeg=jdig	het	reguliere	onderwijs	verlaten	of	thuiszi?en,	te	begeleiden	en	te	
ondersteunen	via	onderwijs	programma’s.	Daarnaast	vinden	ook	mensen	die	willen	reïntegreren	naar	
betaald	werk,	stagiaires,	maatschappelijke	stagiaires	en	vrijwilligers	hun	weg	naar	Goedland.		

Goedland	wil	graag	een	plek	zijn	waar	iedereen	zich	preCg	voelt,	zich	erkend	en	herkend	voelt	en	waar	je	
mag	zijn	wie	je	bent.	Een	plek	waar	=jd	voor	elkaar,	geborgenheid	en	een	huiselijke	sfeer	centraal	staan.	
Voor	ons	is	het	belangrijk	een	plek	te	zijn	waar	kind	en	volwassene	kunnen	ervaren,	beleven,	leren	en	
leren	loslaten.	Wij	zijn	dan	ook	een	plek	waar	iedereen	aan	eigen	talenten	kan	werken	en	waar	deze	
talenten	ook	gezien	worden!		
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Zorg	op	maat	
De	zorg	op	Goedland	wordt	al=jd	afgestemd	op	de	
individuele	zorgvraag.	Waar	het	voor	de	één	nodig	is	
om	samen	met	een	maatje	op	te	trekken,	werkt	de	
ander	liever	in	een	groep	of	juist	alleen	met	aansturing	
op	afstand.	Waar	de	één	graag	met	de	dieren	werkt,	
helpt	de	ander	liever	in	moestuin	of	huishouden.		

Elke	zorgvraag	kent	zijn	eigen	problemen	en	
kenmerken.	Goedland	gaat	met	de	deelnemer	op	zoek	
naar	antwoorden	en	kijkt	samen	naar	oplossingen.		

Ons	hele	terrein	is	gericht	op	die	individuele	vraag.	Op	
deze	manier	hebben	we	veel	mogelijkheden	om	natuur	
te	beleven	via	ons	wandelpad,	paddenpoel,	
natuurmuseum,	sloten	en	weilanden	en	om	dieren	te	
verzorgen	en	van	dichtbij	mee	te	maken.	

Elk	dier	heeJ	hierin	zijn	eigen	taak:	van	het	wandelen	
met	de	hond,	tot	het	vertrouwen	in	een	paard,	van	het	
borstelen	van	de	varkens	tot	het	rondlopen	met	een	
geit,	van	het	knuffelen	van	een	kip	tot	de	volledige	
verzorging	van	een	cavia.	

Vertrouwen	tussen	kind	en	paard	

Daarnaast	hebben	we	speeltoestellen,	een	
natuurmuseumpje	voor	gevonden	natuur-	en	dier	
elementen,	een	binnen-	en	buitenrijbak,	een	atelier	
voor	de	crea=eve	deelnemer	en	een	=mmerhok	voor	
de	handige	meid	of	jongen.	Door	de	veelheid	aan	
mogelijkheden	kunnen	we	ook	goed	inspelen	op	de	
individuele	zorgvraag	van	elke	deelnemer.		

Onderwijs	op	Maat	
Er	zijn	veel	redenen	te	bedenken	waarom	een	kind	of	
jongere	niet	meer	binnen	het	reguliere-	of	speciale	
onderwijs	kan	func=oneren.	De	aanleidingen	zijn	zeer	
divers:	een	disharmonische	gezinssitua=e,	een	
(geestelijke)	beperking,	een	trauma,	ziekte,	scheiding	
van	ouders,	gedrag	en	persoonlijke	aanleg,	etcetera…..	
Alle	redenen	hebben	echter,	ons	inziens,	één	gemene	
deler	en	dat	is	vertrouwen.	Vertrouwen	in	een	ander,	
in	zichzelf,	in	de	situa=e,	school,	capaciteiten…..	

							Vertrouwen	en	posi0ef	zel4eeld	

Voordat	een	kind		of	jongere	kan	starten	met	
onderwijs,	zal	het	vertrouwen	in	de	ander	en	zichzelf	
dan	ook	hersteld	moeten	worden,	om	zo	tot	presteren	
te	komen.	Onze	ervaring	is	dat	dit	traject	vaak	lang	
duurt.	Pas	nadat	het	vertrouwen	in	zichzelf,	school,	de	
ander	is	hersteld,	kunnen	we	op	Goedland	verder	
bouwen	aan	verdieping	en	school.	

Onze	deelnemers	die	op	Goedland	komen	zijn	zeer	
divers	en	hebben	allemaal	een	eigen	(leer)traject.	We	
hebben	jong	volwassenen	die	op	Goedland	een	MBO	
diploma	afronden	of	aan	de	entreetoets	mbo	werken		
om	überhaupt	te	kunnen	werken	of	aan	vervolg-
onderwijs	te	denken.	Op	Goedland	komen	ook	jonge	
kinderen	die,	vanwege	bijvoorbeeld	gedrag	en/of	
angst,	vastlopen	in	het	speciaal	onderwijs.	Met	alle	
deelnemers	starten	we	met	maar	met	één	doel:	
vertrouwen	in	Goedland	en	haar	begeleiders	
opbouwen	om	vervolgens	vertrouwen	in	zichzelf	en	
school	te	herstellen.	
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Onze	aanpak	
De	start	ligt	bij	de	diverse	jeugdgebiedsteams	uit	de	
regio.	Omdat	we	inmiddels	een	goede	reputa=e	
hebben	opgebouwd,	worden	we	regelma=g	benaderd.		

Het	kind	

Het	jeugdgebiedsteam	belt	Goedland	met	een	zorg-	
onderwijsvraag	voor	een	bepaald	kind.	Vervolgens	
leggen	wij	contact	met	de	ouder/verzorger	van	dit	kind	
en	spreken	we	af	voor	een	kennismakingsgesprek.		
Tijdens	dit	kennismakingsgesprek,	waarbij	ook	de	
gemeente	en	het	kind	zelf	aanwezig	zijn,	leren	we	
elkaar	kennen.	Van	groot	belang	is	dat	dat	low-profile	
gebeurd	zodat	Goedland	als	een	veilige	en	
voorspelbare	‘haven’	wordt	ervaren.	Tijdens	het	
rondleiden	komen	al	snel	diverse	onderwerpen	aan	de	
orde,	worden	er	anekdotes	verteld,	mag	het	kind	zelf	
vertellen,	gaan	we	op	zoek	naar	‘het	leukste	dier’,	mag	
er	gespeeld	worden	en	gaan	we	losjes	om	met	regels.	
Dit	alles	met	als	doel	het	kind	gerust	te	stellen	en	een	
basis	voor	vertrouwen	te	leggen.	Vaak	duurt	dit	ander-
half	tot	twee	uur.	We	gaan	dan	nog	niet	dieper	op	de	
zorgvraag	in.	Dat	doen	wij	op	een	later	moment,	tenzij	
het	uiteraard	om	een	jong	volwassene	gaat	of	als	het	
kind	er	aan	toe	lijkt	om	even	samen	met	een	ander	
kind	te	spelen.																					

							.Samen	trampoline	springen	kan	verbindend	werken	

Vervolgens	wordt	met	elkaar	op	een	later	moment	de	
zorgvraag	goed	bekeken	en	een	traject	afgesproken.	Dit	
traject	verloopt	in	verschillende	fasen	en	is	a[ankelijk	
van	de	aard	van	het	probleem	en	de	persoonlijkheid	
van	het	kind:	

* Vertrouwen	in	Goedland	en	haar	begeleiders	
opbouwen.	Vertrouwen	kan	alleen	opgebouwd	
worden	als	we	ons	betrokken	voelen	en,	hoe	gek	het	
ook	mag	klinken,	échte	interesse	voelen	voor	het	
kind.	Het,	vaak	zeer	gevoelige,	kind	moet	voelen	dat	
we	om	hem/haar	geven,	dat	het	goed	is	zoals	hij/zij	
is,	dat	stout	niet	in	ons	woordenboek	staat,	maar	dat	
we	het	willen	begeleiden	in	het	begrijpen	van	de	
wereld	en	zichzelf.	Deze	fase	is	erg	a[ankelijk	van	
het	kind,	maar	kan	enkele	weken	tot	maanden	
duren.		

																Vertrouwen	dat	het	goed	is	wat	je	doet	

* Vertrouwen	in	zichzelf	en	de	omgeving	herwinnen	en	
opbouwen.	Deze	fase	duurt	langer	en	kan	zomaar	
enkele	maanden	tot	een	jaar	duren.	In	deze	periode	
werken	we	aan	zelfvertrouwen,	reflec=e,	execu=eve	
vaardigheden	en	mogelijkheden.	We	laten	kinderen	
zoveel	mogelijk	posi=eve	ervaringen	opdoen	om	zo	
ook	een	posi=ef	zel_eeld	te	ontwikkelen.	We	
straffen	niet,	maar	benoemen	posi=eve	kanten	van	
het	kind	en	gedrag	en	leggen	ons	handelen	uit.											
In	deze	fase	werken	we	met	diverse	methoden	om	
spelenderwijs	te	leren.	We	helpen	het	kind	de	
hulpvraag	te	leren	benoemen,	want	deze	kan	zeer	
divers	zijn	(zo	ontdekten	we	bijvoorbeeld	dat	een	
deelnemer	het	vooral	moeilijk	vond	om	op	bepaalde	
=jden	over	het	schoolplein	te	moeten	lopen).										
We	werken	aan	de	sociaal-emo=onele	vaardigheden,	
onder	andere	door	een	emo=e-thermometer	te	
gebruiken.	Op	deze	manier	proberen	we	de	wijze	van	
leren	van	elk	kind	te	begrijpen,	daar	op	te	
an=ciperen	en	zo	aan	execu=eve	vaardigheden	te	
werken.																	
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Ervarend	leren	

Per	week	hebben	we	een	onderzoeksvraag	en	maken	
daar	een	‘wist	je	dat’	van.	Zo	is	dat	wat	onderzocht	
wordt	ook	tastbaar	aanwezig.	Samen	met	het	kind	
belichten	we	uiteenlopende	onderwerpen	en	maken	
gebruik	van	taal,	rekenen,	natuur	en	techniek	en	
algemeen	kennis.		

Samen	longeren,	vertrouwen	en	vaardigheid	

We	bouwen	bijvoorbeeld	samen	een	vlot	en	doorlopen	
daarvoor	alle	stadia:	met	elkaar	bedenken	hoe	een	vlot	
blijJ	drijven	en	hoe	je	deze	weer	terug	naar	de	kant	te	
krijgt, afme=ngen	berekenen,	het	draagvermogen	

meten,	hoeveelheid	materiaal	bepalen	en	bij	elkaar	
zoeken.	Bovendien	wordt	op	internet	gezocht	naar	
voorbeelden	en	manieren	van	aanpak.	Daarna	
natuurlijk	maken	en	uitproberen!	

Vlot	bouwen:	samenwerken,	rekenen	en	ruimtelijk	inzicht	

Ook	gaan	we	wekelijks	naar	de	bibliotheek.	We	zoeken	
samen	met	het	kind	op	thema,	‘wist	je	dat’	onderwerp,	
interesse	gebied	of	ondersteunend	materiaal.	

We	werken	individueel	en	in	de	groep	aan	thema’s,	
waarbij	we	de	diverse	leergebieden	uitwerken.	Het	
project	Leonardo	Da	Vinci	is	daar	een	mooi	voorbeeld	
van:	

								De	brug	van	Da	Vinci,	samenwerken	en	ruimtelijk	inzicht	

										Schilderen	en	tekenen,	samenwerken	

																			Menselijk	lichaam,	van	eigen	lichaamsomtrek	
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Resultaat	menselijk	lichaam	

AAIZOO	

AAIZOO*	staat	voor	Animal	Assisted	Interven=ons	in	
Zorg,	Onderzoek	en	Onderwijs.		Deze	interven=es	
hebben	betrekking	op	ac=viteiten	en	leerprocessen	
waarbij	dieren	een	ondersteunende	rol	hebben	en	
onder	andere	helpen	in	leerprocessen.	Op	Goedland	
spelen	dieren	een	belangrijke	rol	op	sociaal-	
emo=oneel	niveau	en	in	de	cogni=eve	ontwikkeling.		
De	honden	Tjep	en	Pup,	kat	Siep,	de	paarden	Wietske	
en	Marilla,	geit	Peter,	diverse	kippen	en	cavia’s	Jip	en	
Friem	ze?en	we	hierbij	in.	

	

* Start	met	contacten	school.	We	maken	met	school		
afspraken	over	huiswerk.	We	maken	dit	samen	op	
Goedland	of	zien	op	het	leren	toe.	In	deze	fase	
werken	we	met	diverse	methoden	om	spelenderwijs	
te	leren.	Begeleiders	van	Goedland	gaan	een	aantal	
keer	mee	naar	school	om	de	samenwerking	met	
school	te	op=maliseren.	We	hebben	o.a.	het	
programma	Osmo,	om	kinderen	spelenderwijs	en	
interac=ef		taal	en	rekenen	te	leren.		

																									We	maken	gebruik	van	diverse	fora	en	internet	

* Proberen	op	school.	Het	kind,	indien	mogelijk,	gaat	
een	dag	of	ochtend	op	school	met	individuele	
begeleiding	proberen.	Vanuit	Goedland	hebben	we	
nauw	contact	met	school,	adviseren	we	en	nodigen	
we	de	begeleiding	van	school	uit	om	een	dagje	mee	
te	lopen	op	Goedland.	Zo	is	het	mogelijk	de	sfeer	
tussen	kind	en	Goedland	te	voelen	en	raken	we	goed	
op	elkaar	ingespeeld.	Er	is	nauw	contact	met	school	
over	presta=e	en	gedrag.	Voor	sommige	kinderen	is	
deze	fase	(nog)	niet	te	bereiken.																																																			

……….Het	paard:	anatomie	en	kunstobject	
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* Volledig	naar	school.	Alleen	als	het	traject	langzaam	
en	zorgvuldig	verloopt,	geloven	wij	dat	de	teruggang	
naar	school	kan	slagen.	Er	moet	een	basis	van	
vertrouwen	zijn	en	een	geloof	in	zichzelf.	Bovendien	
moet	het	kind	aan	zijn/haar	execu=eve	vaardigheden	
hebben	gewerkt.	In	deze	fase	willen	we	nauw	
betrokken	blijven	en	aan	nazorg	doen	middels	
naschoolse	opvang	(bijvoorbeeld	op	woensdag	of	
zaterdag).	Zo	blijven	we	voeling	houden	met	het	kind	
en	de	(school)situa=e	en	kunnen	we	op	=jd	signalen	
opvangen	als	het	toch	dreigt	mis	te	gaan.	

De	jongere	of	jong	volwassene	

Voor	de	jongere	geldt	hetzelfde	traject	als	bij	het	kind.	
Uiteraard	kan	een	dergelijke	begeleiding	alleen	lukken	
als	er	een	basis	van	vertrouwen	is.	Doordat	de	jongere	
al	beter	is	aan	te	spreken	op	eigen	vaardigheden	en	
meestal	al	meer	inzicht	heeJ	ontwikkeld,	gaan	de	
verschillende	fases	uiteraard	sneller.	Ook	is	het	bij	hen	
mogelijk	om	niet	naar	school	te	gaan,	maar	op	
Goedland	een	cer=ficaat	of	diploma	te	halen.	Samen	
met	de	opleiding	die	de	jongere	volgt,	ze?en	we	een	
traject	uit	om	aan	de	gestelde	eisen	van	de	opleiding	te	
voldoen.			

Ons	doel	
Ons	uiteindelijke	doel	is	dat	het	vertrouwen	in	zichzelf	
en	de	omgeving	hersteld	is	en	het	kind	of	jong(ere)	
volwassene	voldoende	execu=eve	vaardigheden	heeJ	
om	weer	enige	vorm	van	onderwijs	te	kunnen	volgen.	
Voor	de	ene	zal	gelden	dat	er	een	diploma	gehaald	
wordt,	voor	de	andere	dat	hij/zij	in	de	klas	kan	zi?en	en	
kan	leren.	Voor	een	aantal	kinderen	zal	het	samenspel	
tussen	kind-
school-
Goedland	
blijven	bestaan	
en	er	een	
combina=e	van	
onderwijs	
gevolgd	worden	
op	zowel	school,	
als	Goedland.	

De	financiering	
Alle	aanmeldingen	lopen	via	de	diverse	gebiedsteams	
(vaak	Centrum	voor	Jeugd	en	Gezin,	CJG	genoemd).	Zij	
beslissen	of	een	kind/jongere	bij	ons	op	de	plek	is.	Alle	
kinderen	zijn	hier	op	individuele	basis.	Alleen	zo	
kunnen	we	het	hele	leertraject	van	een	kind	goed	
volgen	en	begeleiden.	Ook	de	maandelijkse	(soms	twee	
wekelijkse)	MDO’s	worden	als	individuele	uren	
weggeschreven,	evenals	school-	en	huisbezoek.	Dit	
tegen	het	normale	individuele	tarief	van	de	gemeente.	
Voor	oudere	jongeren	en	jong	volwassenen	maken	we	
afspraken	met	het	gebiedsteam over	de	financiering.	
Vaak	gaat	het	hier	om	dagdelen	en	een	aantal	
individuele	uren	om	zo	op=maal	te	kunnen	begeleiden.	
Ook	hier	geldt	zorg	op	maat.		

Zij	zijn	betrokken	
Naast	de	medewerkers	van	de	diverse	jeugdzorg	teams	
(o.a.	Harderwijk,	Ermelo,	Pu?en,	Nijkerk)	en	leerplicht,	
hebben	we	contact	met	scholen,	jeugdbescherming,	
ouders,	begeleiders,	opa’s,	oma’s,	ambulant	
begeleiders,	orthopedagogen,	psychologen	en	
psychiaters.	Vaak	verloopt	dit	via	MDO’s,	maar	ook		
directe	lijnen	tussen	de	diverse	disciplines	bestaan.	

Goedland	werkt	met,	naast	de	beide	zorgboerinnen,	
diverse	vaste	begeleiders.	Zij	zijn	op	het	gebied	van	
zorg	gespecialiseerd.	Daarnaast	loopt	een	student	aan	
de	Academische	Pabo	bij	ons	stage	voor	het	
onderwijsproject.	Na	de	zomervakan=e	komt	er	een	
nieuwe	collega	met	een	onderwijsbevoegdheid	en	
tevens	SKJ	gecer=ficeerd	is.	
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‘Zorgboerinnen’	
Verony	en	Andrea	zijn	gedreven	zorg-	en	
onderwijs	mensen	en	hebben	hier	beiden	veel	
ervaring	in.	Mede	daarom	zijn	zij	een	
zorgboerderij	in	Pu?en	begonnen.	

Verony	van	Bemmel	is	geboren	in	Den	Haag	in	
1958	en	is	begonnen	als	Verpleegkundige	A,	
met	specialisa=e	psychiatrie.	Als	
verpleegkundige	heeJ	ze	veel	ervaring	
opgedaan	met	jongeren	in	een	kindertehuis.	
Na	verloop	van	=jd	en	enkele	reizen	door	
Europa,	Afrika	en	Azië	later,	is	zij	aan	een	
studie	voor	HBO	Dramadocent	begonnen.	Via	
deze	opleiding	is	zij	begonnen	als	docent	en	
doorgegroeid	tot	loca=edirecteur.	Na	enkele	
jaren	is	zij	voor	zichzelf	begonnen	als	ZZP’ster.	
Ze	ontwikkelde	o.a.	onderwijsmateriaal	en	
beoordeelde	examens	voor	MBO	opleidingen.	
Zij	is	bevoegd	docent	en	geregistreerd	bij	het	
SKJ.	

Andrea	Sickmann	is	in	Amsterdam	geboren	in	1964	en	
heeJ	haar	diploma	voor	Sociaal	Cultureel	Werkster.	Al	
snel	wilde	ze	haar	diploma	uitbreiden	met	een	
opleiding	tot	HBO	docent	drama.	Na	het	afronden	van	
deze	opleiding	heeJ	zij	haar	diploma	behaald	aan	de	
Filmacademie	Amsterdam,	afstudeerrich=ng	
Documentaire	en	Regie.	Na	een	periode	werken	bij	de	
televisie,	heeJ	Andrea	een	overstap	naar	het	onderwijs	
gemaakt.		Ze	gaf	11	jaar	les	op	het	MBO	in	Amersfoort	
voor	SPW	(Sociaal	Pedagogisch	Werk).	De	afgelopen	
jaren	heeJ	zij	veel	studenten	begeleid	en	deelgenomen	
aan	de	MDO’s.	Bovendien	is	zij	gecer=ficeerd	
(Freestyle)	Paardrijdinstructrice	en	Paardencoach.	Zij	is	
bevoegd	docent	en	geregistreerd	bij	het	SKJ.	

Kwaliteit	
* Goedland	is	een	erkend	stagebedrijf	voor	Zorg	en	
Welzijn,	Dierverzorging	en	Paardenhouderij	(SBB)		

* Goedland	heeJ	het	Kwaliteits	Keurmerk	
(Kwaliteitswaarborg)	voor	zorgboeren	

* Goedland	heeJ	het	Keurmerk	Zoönosen	

* Goedland	heeJ	het	Keurmerk	Veilig	Paardrijden	

* Goedland	is	lid	van	Bezig	Boeren,	Federa=e	
Landbouw	en	Zorg	Nederland	en	de	Coöpera=e	Boer	
en	Zorg	

* Goedland	is	samenwerkingspartner	met	Careander,	
Amerpoort,	Zorgboeren	Noord-West	Veluwe,	ZNWV,	
Humanitas	en	GGZ	Centraal.	Met	hen	hebben	we	
een	onderaannemerschap	of	presenteren	we	ons	
samen	rich=ng	gemeenten.			

Adres	gegevens	
Zorgboerderij	Goedland	

Hellerweg	16	

3882	MV	Pu?en	

Telefoon		 06	12153115	of	06	53580934	

Website		 www.goedland.nl	

Email	 	 v.v.bemmel@planet.nl	
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