Netwerk opleidingen Zorg en Leefomgeving

Beroepenveld
De studierichting ‘Zorg en leefomgeving’ bereidt
de leerling voor op het werken op een agrarisch
zorgbedrijf, waar zorgvragers agrarische werkzaamheden kunnen uitvoeren in het kader van
ondersteunende begeleiding, maatschappelijke
opvang, sociale activering of arbeidstoeleiding.
De leerling kiest voor het werken op bijvoorbeeld een zorgboerderij, een kinderboerderij,
instellingen met een dier- of groen-afdeling of
een manege waar zorgvragers werken.
Voor welke leerling?
Interesse in mensen en
het leuk vinden om met
“andere” mensen te
werken in een groene
omgeving met dieren en
planten. Belangrijke ingrediënten die passen
bij leerlingen die kiezen
voor de opleiding Zorg en Leefomgeving. Deze
studierichting biedt een goede start voor een
beroep dat zorg, dier en plant combineert.
Eigenschappen als stressbestendigheid, kunnen omgaan met wisselende omstandigheden
en inlevingsvermogen zijn essentieel.
Daarnaast moet de leerling het prettig vinden
om te werken met dieren en planten.
Hij weet de wereld van de landbouw en de wereld van de zorg te combineren.

Netwerk opleidingen
Zorg en Leefomgeving
Toelatingseisen?
Een diploma van de kaderberoepsgerichte, gemengde,
of theoretische leerweg, maar ook een overgangsbewijs
van HAVO 3 – 4 biedt toegang tot zowel de niveau 3
(werkbegeleider) als de niveau 4 opleiding (ondernemer
zorgbedrijf)
Welke scholen?
De
studierichting
wordt op verschillende plaatsen in
Nederland verzorgd.
(zie het overzicht op
de binnenzijde) De
leerlingen kiezen de
richting dierverzorging of plantenteelt;
Tijdens de opleiding wordt er naast het begeleiden van
zorgvragers ook geleerd hoe dieren en planten ingezet
kunnen worden in de begeleiding.
De opleiding wordt zowel in de beroepsondersteunende
leerweg (school en stage) als in de beroepsbegeleidende leerweg (werken en leren) aangeboden.
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