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Doelstelling

Bedrijven die landbouw en zorg combineren wijken op een groot aantal punten af van de
gangbare landbouw. Dat betekent dat de opleiding voor ondernemers en personeel ook op
een groot aantal punten anders moet. Op basis van onderzoek blijkt bij de sector een
groeiende vraag naar goed opgeleide zorgboeren en hun personeel. Opleidingen voor
gangbare landbouw vinden we bij de AOC’s. Opleidingen voor zorg vinden we bij de ROC’s.
Voor landbouw en zorg biedt Aequor het kwalificatiedossier zorg en leefomgeving met vier
uitstroomdifferentiaties.
Doel van het project was het in samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkelen van een
goed curriculum voor de opleiding werkbegeleider zorgbedrijf. In een toekomstgerichte
onderwijsvorm, aansluitend bij de vraag van de sector.

Werkwijze

Nadat een projectteam was samengesteld met docenten en mensen uit het
bedrijfsleven, heeft dit team een curriculum ontwikkeld voor de opleiding werkbegeleider
zorgbedrijf. Daarnaast wordt ook een communicatieplan gemaakt om leerlingen te werven
voor deze opleiding. Met ROC's werd gekeken hoe de opleiding kon worden verbreed om de
banenkansen voor afgestudeerden en eventuele doorstroming naar het hbo te verbeteren.
Deze samenwerking met ROC’s in verschillend gelopen in de verschillende regio’s. De
opleiding is getest en geëvalueerd en zorgboeren zijn opgeleid tot assessor om ze actief te
betrekken bij de opleiding en de beoordeling van de Proeve van Bekwaamheid.
Penvoerder was AOC de Groene Welle. Andere onderwijsinstellingen in het
samenwerkingsverband waren Wellantcollege, AOC Oost, Edudelta Opleidingen, Helicon
Opleidingen, AOC Clusius College en Nordwin College. Betrokken onderwijsinstellingen
buiten het samenwerkingsverband waren AOC Terra, AOC Groenhorst en Prinsentuin
College. Met de volgende ROC's is contact gelegd: Alfa College, ROC Kop van NoordHolland, Graafschap College, Da Vinci college, ROC ter Aa, ROC Friesland College en ROC
Zeeland. Andere instelling buiten het samenwerkingsverband, maar wel betrokken bij de
inhoud waren: Stichting Verenigde Zorgboeren (voorheen Stichting Landbouw en Zorg), KPC
Groep, Van Hall Larenstein, ZLTO, Aequor en WUR Plant Research.

Resultaat

In de eindrapportage zijn de volgende resultaten genoemd:
• Door onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk ontwikkelde en uitgeteste curriculum voor de
opleiding Zorg, Natuur en Gezondheid voorheen ‘Vakfunctionaris zorg en leefomgeving’.
• Samenwerking met verschillende ROC’s waardoor de opleiding dusdanig wordt verbreed
zodat de kansen op de arbeidsmarkt voor de afgestudeerde studenten wordt vergroot of
waardoor de doorstroom naar het HBO wordt verbeterd.
• De mogelijkheid om een zorgboer in te zetten als assessor bij het afnemen van de Proeve
van Bekwaamheid.
• De presentatie van de projectresultaten door onder andere een glossy magazine 'De
Zorgboer m/v'.
• Er is vergelijkbare voorlichtingsinformatie die aan VMBO-leerlingen getoond en besproken
kan worden.
Een knelpunt, maar tevens een opdracht voor goed vervolg is het gegeven dat de sector zich
snel ontwikkeld en dat onderwijs moet blijven aansluiten. Dit vergt nu en straks van de
betreffende docenten een actieve houding om deze ontwikkeling binnen het onderwijs te
blijven implementeren. Regionetwerken zijn een belangrijk middel om hierbij aan te sluiten.
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