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Samenwerking in de
groene kolom is uniek

Samen kennis maken
Win-win voor onderwijs en bedrijfsleven
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Praktijkgericht curriculum
voor landbouw en zorg in Zorgenloos Beleven

Verstand van dieren
en ook van zorg

Aanleiding
Vanuit de sector was er een groeiende vraag naar goed opgeleide zorgboeren en
hun personeel. Bedrijven die landbouw en zorg combineren, stellen echter andere
eisen aan ondernemers en personeel dan gangbare landbouw. Zeven aoc’s hebben
daarom besloten in samenwerking met roc’s en zorgboeren een praktijkgericht,
gebiedsgericht en toekomstbestendig curriculum voor zorglandbouw te
ontwikkelen.

Doel
Het ontwikkelen van een landelijke opleiding voor ondernemers en personeel van
bedrijven die landbouw en zorg combineren.

Aanpak
Zorgenloos beleven startte in 2009 met zeven aoc’s: De Groene Welle,
Wellantcollege, AOC Oost, Helicon Opleidingen, Clusius College, AOC Friesland en
Edudelta College. Het Groenhorst College is met De Warmonderhof niet officieel
deelnemer in het project, maar is er wel nauw bij betrokken.
De aoc’s hebben in samenwerking met elkaar en met verschillende roc’s
een curriculum ontwikkeld voor de combinatie landbouw en zorg waarbij de
examinering plaatsvindt aan de hand van proeves van bekwaamheid. Leerlingen
doen de proeves op het bedrijf waar ze stage lopen in een authentieke situatie om
te laten zien dat ze de kennis, attitude en beroepsvaardigheden hebben.
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Aan het woord
Alex en Laura, studenten

“Op de stages
leer je ook veel”

Aan het woord
Annemie Lepelaars (Dalfsen), zorgboerin

“Vaak komen stagiaires zelf met ideeën”
Zorgboerderij Landjuweel De Hoeven in Dalfsen is recentelijk bekroond tot beste
groene leerbedrijf 2011. Het biologisch-dynamische bedrijf van Thijs Scholten en
Annemie Lepelaars biedt zorg aan tien (jong)volwassenen met een storing in het
autistisch spectrum. Als leerbedrijf begeleidt De Hoeven mensen uit verschillende
opleidingen op het gebied van landbouw en zorg. Annemie: “De meeste stagiaires
komen van de opleiding Landbouw en Zorg van De Groene Welle in Hardenberg.
Van spw en sph heb ik minder mensen, maar dat vind ik ook wat minder relevant
omdat die toch voor zorginstellingen worden opgeleid. De meerwaarde van de
mensen van Landbouw en Zorg is dat ze ook weten hoe ze met een geit, een kalf of
een konijn moeten omgaan, dat aspect is hier heel belangrijk." De Hoeven maakt
deel uit van het dynamisch netwerk van de opleiding van AOC De Groene Welle in
Hardenberg. Niet alleen de opleiding profiteert van de uitwisseling. "Vaak komen
stagiaires zelf met ideeën hoe wij aanpassingen kunnen doen voor de begeleiding
van zorgdeelnemers. Het is een win-winsituatie, waarin zij ook voor het bedrijf iets
meebrengen.”
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Alex: “Voor mij is het echt de
combinatie van werken met mensen
en dieren. Ik heb veehouderij gedaan
en ik kwam erachter dat ik iets miste.
Ik was veel hetzelfde werk aan het
doen, dat krijg je bij grote bedrijven.
Ik wilde wat afwisseling en ik vind
het werken met mensen heel leuk.”
De lessen vormen volgens Laura
een goede basis voor het werken
met verschillende cliënten. “Soms
heb je weleens, wat moet ik met
deze cliënt? Dat koppel je terug in
de lessen of je bespreekt het met de
stagebegeleider.” In de stage komen
de sterke punten van de opleiding
merkbaar terug. Alex: “Een sph’er
weet misschien meer van zorg,
maar niet zoveel van dieren. Die
weet niet wat hij moet doen als een
schaap kreupel is, wij wel. Voor een
zorgbedrijf is dat handig. Wij doen
nu ook een project over zoönosen.
Als je snel kan zien dat een dier ziek
is, kun je ook voorkomen dat een
cliënt ziek wordt.”

Praktijkgericht curriculum voor landbouw en zorg in Zorgenloos Beleven

Verstand van dieren en ook van zorg

Zorgenloos
Beleven
Zorgenloos Beleven is een project
van het programma Multifunctionele
Landbouw van de Groene Kennis
Coöperatie en werd mede mogelijk
gemaakt door financiering van het
ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselvoorziening (nu Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie).
Deelnemende onderwijsinstellingen
De Groene Welle, Wellantcollege,
AOC Oost, Helicon Opleidingen,
Clusius College, AOC Friesland,
Edudelta College, verschillende roc’s

Aan het woord

Overige partners
Federatie Landbouw en Zorg, Aequor,
KPC Groep

Rita Hanekamp, projectleider en docent

“Bij ons ligt de kracht in de combinatie”
“In de tweeënhalf jaar dat we nu bezig zijn, heeft de zorglandbouwsector zich
enorm geprofessionaliseerd. Wij zijn daar in sneltreinvaart in meegegaan.” Rita
Hanekamp is projectleider van Zorgenloos beleven en docent voor de opleidingen
werkbegeleider zorgbedrijf (niveau 3) en ondernemer zorgbedrijf (niveau 4) bij AOC
De Groene Welle in Hardenberg.
“Het is alle zeven scholen gelukt deze nieuwe opleiding aan te bieden. Bovendien
heeft iedere school in zijn eigen regio een netwerk opgezet, waardoor we
competentiegericht onderwijs neer kunnen zetten in deze sector. Maar de
belangrijkste graadmeter vind ik dat het bedrijfsleven zegt dat dit leerlingen zijn die
zij heel graag willen hebben.”
Op de vraag wat de meerwaarde is van de opleiding, zegt Hanekamp: “Je hebt
goede agrarische opleidingen en goede zorgopleidingen, maar bij ons ligt de kracht
in de combinatie. Van onze studenten mag je verwachten dat ook als de cliënten
weer naar huis zijn, ze hun steentje bijdragen aan het werk op de boerderij. Dat
is bij de reguliere zorg meestal wel anders. Mensen die de vierjarige opleiding tot
ondernemer doen, moeten de bedrijfsvoering, maar ook de activiteiten met hun
zorgdeelnemers het hele jaar rond kunnen plannen.”

Subsidie
Regeling Kennisverspreiding en
innovatie groen onderwijs (Kigo) 2009
Projectperiode
2009-2012
Contact
Rita Hanekamp, De Groene Welle
T (038) 467 11 20
E hanekamp@groenewelle.nl
Meer informatie
www.groenkennisnet.nl > Projecten
> Multifunctionele Landbouw >
Zorgenloos beleven
Publicaties
‘Oog voor de omgeving’ in Vakblad
Groen Onderwijs editie 10,
7 september 2011
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