
Leernetwerk van 10 zorgboeren en KPC groep 

Financiering stichting Fondsenbeheer Landbouw en 

Zorg  

Pilot competentieontwikkeling 

en Leertrajecten voor mensen 

zonder startkwalificaties 



Uitwisselen van ervaringen, enthousiasmeren 

en zichtbaar maken hoe de boerderij voor 

leerlingen zonder startkwalificatie een goede 

leeromgeving kan zijn. 
 

Aanpak Pilot 

 

Scholing voor Arbeid – certificering leerlingen onder mbo 1 

 

Aanpak zorgboerderij mbo niveau 1   

  



Aanleiding 

• Boerderij blijkt goede leeromgeving 

• Verschillende zorgboeren bieden leertrajecten 

• Ieder doet dit op zijn/haar eigen manier 

• Geen “echte certificaten” voor deelnemers onder MBO niveau 

• Wens meer te bieden dan dagbesteding en te werken aan 

“arbeidswaarde en/of loonwaarde” 

• Wajong onbereikbaar 

• Evenals instroom sociale werkvoorziening 

• Extra druk bij gemeenten, krijgen andere rol 

• Entree-opleiding 

 

 



Project competentieontwikkeling en leertrajecten  

Doel: Ontwikkelen branche erkende leertrajecten onder 

niveau 1.  

 

Doelgroep: Jongeren en volwassenen zonder 

startkwalificaties 

Vergelijken bestaande trajecten zorgboerderijen 

Door ontwikkelen tot overeenkomstige methodiek 

Branche erkend certificaat met KPC groep 

Scholing boeren en uitwisselen ervaringen 

Samenwerking pilotbedrijven, onderwijs- en arbeidssector 

Leernetwerk met 10 zorgboerderijen 



SVA  

Programmaboek aan de hand van kwalificatiedossiers  

branchecertificering 

bedrijfscertificering 

 



SVA KPC Groep 

Wat doen wij?   

 

1. SVA 1: arbeidsvoorbereiding 

 

2. SVA 2: arbeidstoeleiding 

 

 
www.scholingvoorbarbeid.nl 



SVA 1: Arbeidsvoorbereiding 

Binnen leerwerktraject 

Interne ‘stage’ 

Arbeidsmarktoriëntatie en basale arbeidsvaardigheden 

Specifieke vakvaardigheden 

Aan de hand van kwalificatiedossiers 



SVA 2: Arbeidstoeleiding 

Externe stage 

Examen op de externe stageplaats 

Vakvaardigheden toegespitst op stage / arbeid 

Aansluiten bij de regionale arbeidsmarkt 
 



Meerdere Examen opties  

 

SVA1  

 

SVA 2 standaard 

 

SVA 2 maatwerk 
 

 



SVA 1 

Beoordelingslijst 

•Werkproces 1 

•Werkproces 2 

•Werkproces 3 

•Werkproces 4 
 

 

 

 

 

 

Werkprocessen zijn gebaseerd op  

kwalificatiestructuur MBO 

 

     

   Certificaat 
 

Naam leerling 

Naam certificaat 

Naam instelling 
 

 

 

 

 

 

 

 



Programmaboeken 

• Werken in de keuken 

• Werken in de plantenteelt 

• Werken in het groen 

• Werken met dieren 

• Werken in de schoonmaak 

• Werken in de metaal 

• Werken in het schildersbedrijf 

 
 

 



SVA 2 - standaard 

Beoordelingslijst 

 

•Werkproces 1 

•Werkproces 2 

•Werkproces 3 

•Werkproces 4 
 

 

 

Werkprocessen zijn gebaseerd op  

kwalificatiestructuur MBO 

 

     

   Certificaat 
 

Naam leerling 

Naam certificaat 

Naam instelling 
 

 

 

 

 

 

 

Naam stagebedrijf 



SVA 2 - Maatwerk 

Beoordelingslijst 

 

•Werkproces 1 

•Werkproces 2 

•Werkproces 3 

•Werkproces 4 

 

Op maat gemaakt  naar  

eisen van werkgever 
 

Werkprocessen zijn gebaseerd op  

kwalificatiestructuur MBO 

 

     

   Certificaat 
 

Naam leerling 

Naam certificaat 

Naam instelling 
 

 

 

 

 

 

 

Naam stagebedrijf 



SVA 2 - Maatwerk 

Beoordelingslijst 

 

•Werkproces 1- Groen 

•Werkproces 2- Plantenteelt 

•Werkproces 3 - schoonmaak 

•Werkproces 4 - Horeca 

 

Op maat gemaakt naar  

eisen van werkgever 
 

Werkprocessen zijn gebaseerd op  

kwalificatiestructuur MBO 

 

     

   Certificaat 
 

Naam leerling 

Naam certificaat 

Naam instelling 
 

 

 

 

 

 

 

Naam stagebedrijf 



Werkgeversbenadering maatwerk 

In dialoog met 

- Leerling 

- Stagebedrijf 

- Docent   
proeven van vaardigheden samenstellen 

 



Inhoud kwalificatiedossier 

 

Werkprocessen 

 

Competentie – component – gedrag 

 

Vakvaardigheden 

 

Kennis 

 

 

 

 

Leren door doen 





Competentie – component – gedrag 

 

 

 

Samenwerken 

en overleggen 

 

 

Vakdeskundig

heid 

toepassen 

 

Materialen en 

middelen 

inzetten 

 

Instructies en 

procedures 

opvolgen 

Anderen 

raadplegen 

en betrekken 

 Ik vraag vooraf goed door op 

wat ik moet doen, zodat ik 

goed begrijp wat van mij 

wordt verwacht.   

 Ik kan niet altijd alles alleen 

doen. Dan vraag ik anderen 

om hulp.  

 Ik voer mijn taken uit zoals 

afgesproken.  

 Ik snap dat als ik iets 

ongewoons tegenkom en niet 

weet wat te doen, ik beter 

anderen kan vragen in plaats 

van het zelf te doen en daarbij 

fouten te maken.  



Docentenhandleiding: 

Vakvaardigheden  

uitgewerkt 





NS1.13.048 (12070) 



NS1.13.048 (12070) 

Ervaringen Hoeve Klein 

Mariëndaal 



Zorghoeve  

Kakelbont 





KPC Groep:  Maria Voets,   m.voets@kpcgroep.nl,  

  Maud Dolman   m.dolman@kpcgroep.nl  

Zorghoeve Kakelbont :  

   Ingrid Havermans ingrid@zorghoevekakelbont.nl  

Zorghoeve Klein Mariëndaal:  

  Jan Hassink    jan.hassink@wur.nl  
 

 

In drie groepen uiteen 
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