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Groen onderwijs werkt samen in unieke opleiding voor
zorglandbouw
Zeven groene mbo-instellingen in Nederland hebben de handen ineen geslagen bij maken
van een nieuwe opleiding voor de agrarische sector en de zorgbranche. In het project
‘Zorgenloos beleven’ werken ze aan dé opleiding voor de zorglandbouw. Rita Hanekamp,
projectleider en docent De Groene Welle: ‘In deze opleiding komen onderdelen uit de zorg
aan bod, zoals begeleiden van zorgvragers en werkzaamheden afstemmen op de
zorgvraag, maar ook groene aspecten, zoals dagelijkse verzorging van dieren en
uitvoeren van plantenteelt. En omdat de arbeidsmarkt voor deze groene zorgaanbieders
groeiend is, zijn studenten die kiezen voor deze opleiding bijna verzekerd van werk.’
Op dit moment volgt een groot aantal studenten de vierjarige mbo-opleiding voor ondernemers
agrarische zorgbedrijven of de driejarige opleiding voor werkbegeleiders agrarische zorgbedrijven.
Hanekamp: ‘De studenten worden voorbereid op een functie als werkbegeleider zorgbedrijf en
ondernemer of bedrijfsleider zorgbedrijf. De opleiding wijkt op een groot aantal punten af van de
reguliere groene opleidingen. Denk aan het leren begeleiden van zorgvragers, die zoveel mogelijk de
dagelijkse, routinematige agrarische werkzaamheden uitvoeren op het zorgbedrijf. De student leert
zorgdiensten te leveren maar kan ook agrarische producten voortbrengen. Met onze vernieuwende
aanpak sluiten wij goed aan op de eisen die de markt aan ons stelt. Want uit onderzoek blijkt dat bij
de landbouwzorgsector de behoefte bestaat aan goed opgeleide medewerkers met kennis van groen
en van zorg.’
Niet alleen de opleiding is uniek in Nederland. Ook het feit dat zeven onderwijsinstellingen voor groen
onderwijs samenwerken aan het vormgeven van deze opleiding is bijzonder te noemen. Anderhalf jaar
geleden besloten De Groene Welle, AOC Oost, AOC Helicon, Wellant College, Edudelta college, AOC
Friesland en Clusius College dat de branche van zorgboerderijen gebaat was bij een kwalitatief goede
opleiding, die door heel Nederland heen aan dezelfde standaarden met betrekking tot bijvoorbeeld
competenties, vaardigheden en Proeve van Bekwaamheden voldoen. Hanekamp: ‘Het project

Zorgenloos beleven stelt zich verschillende doelen, waaronder een directe samenwerking met
bedrijven in de zorglandbouw. Samen met deze bedrijven willen de onderwijsinstellingen de opleiding
vormgeven. Daarnaast richt het project zich op het beschrijven van goede lessituaties en wil zij
studenten voldoende kennis aan bieden. Voor alle doelen is samenwerking met het bedrijfsleven
onontbeerlijk. Op regionaal gebied worden daarom verschillende netwerken opgericht, waarin
onderwijsinstellingen en groene zorgbedrijven samenwerken.’

De groene onderwijsinstellingen werken in het project Zorgenloos beleven ook samen met de
Warmonderhof van het Groenhorst College. Zij hebben al meerdere jaren ervaring met het opleiden
binnen Landbouw & Zorg deeltijd voor volwassenen en delen hun ervaringen en expertise.
Dat de zorgboerderijen zitten te springen om goed opgeleid personeel blijkt ook uit de uitkomsten van
de Dag voor de Zorglandbouw, afgelopen voorjaar. De zorgboeren gaven aan dat kwaliteit hoog in het
vaandel staat. Kwaliteit op het gebied van onder meer innovatie van zorg binnen de landbouw en een
kwaliteitssysteem binnen deze sector. Hanekamp: ‘Steeds meer zorgondernemers geven zorg aan
steeds meer doelgroepen. Op het agrarisch zorgbedrijf komen zorgvragers met verschillende
beperkingen, zoals kinderen met een verstandelijke beperking, ADHD, autisme en
gedragsproblematiek , (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking, (licht) dementerende
ouderen, maar ook zorgvragers met problematiek vanuit de psychiatrie en verslaving, die ze
verschillende creatieve mogelijkheden bieden voor een goede dagbesteding. Een goede werknemer in
de zorglandbouw weet hoe hij om moet gaan met de zorgvragers, maar weet ook hoe hij dieren moet
verzorgen of wanneer een gewas moet worden geoogst. En omdat het aantal zorgboerderijen in ons
land steeds verder groeit, is het belangrijk om jonge mensen op te leiden die professioneel kunnen
werken in deze dynamische branche.’
Betrokken partijen hebben een folder ontwikkeld waarin uitleg gegeven wordt over de opleiding. De
folder is op te vragen bij de projectleider Rita Hanekamp-de Ruiter, e-mail hanekamp@groenewelle.nl.
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foto’s kunt u contact opnemen met projectleider Rita Hanekamp-de Ruiter, telefoon (038) 467 11 20,
mail hanekamp@groenewelle.nl.

