
   
Speciale uitgave van de nieuwsbrief: 

Nieuwe concepten voor de zorglandbouw       januari 2012 

 

Zorgboeren kunnen rol spelen in passend onderwijs 

De zorgboerderij kan een rol spelen in het weer op de rails krijgen van potentiële schoolverlaters 

of jongeren met leerproblemen. Trajectbureau Boer en Maat ontwikkelde een concept voor het 

inzetten van boerderijen om tijdelijke schoolverlaters weer op de rails te krijgen. En organiseerde 

een bijeenkomst. Daar zijn de ervaringen van het Trajectbureau gedeeld met een aantal andere 

ondernemers uit heel Nederland die zich ook op deze doelgroep oriënteren. Enkele van hen krijgen 

nu ondersteuning van Loes Roffelsen van adviesbureau Da Dentro, om zo tot voorbeeld te kunnen 

dienen van hoe zorgboerderijen  zich op deze doelgroep kunnen richten. Zij ziet nog meer 

mogelijkheden. 

 

,,De consequenties van de bezuinigingen in het (speciaal)onderwijs als gevolg van de wetgeving 

Passend Onderwijs  per 2013 en de bezuinigingen in de jeugdzorg per 2015 bieden zorgboeren 

kansen. Minder kinderen krijgen een plek in het speciaal voortgezet onderwijs, en zij moeten in het 

kader van passend onderwijs wel begeleid worden naar zelfstandig wonen en liefst ook werken. Hun 

persoonlijke ´rugzakjes´ met geld (PGB´s) verdwijnen, dit geld gaat deels naar de 

samenwerkingsverbanden van scholen die samen de plicht hebben voor alle kinderen passend 

onderwijs te verzorgen. Hierin kan de zorgboerderij een rol spelen, mits goed voorbereid”, zegt 

Roffelsen. 

,,Om te beginnen moeten zorgboeren leerlingen kunnen opvangen in de vorm van een time-out of 

zich als leerbedrijf ontwikkelen. Wel moeten ze dan een erkend leerbedrijf zijn. Dat vraagt een 

behoorlijke inzet: kwaliteitssystemen moeten worden ingevoerd  ,afstemming met partijen en 

erkenningen aangevraagd.  

Vervolgens zijn er in het kader van passend onderwijs twee mogelijkheden voor zorgboeren te 

bedenken. Of de zorgboer laat een zorgleerling een of enkele dagdelen op de boerderij meedraaien 

om tot rust te komen, óf de zorgboer neemt een deel van de onderwijstaak over van de school. Dat 

laatste is natuurlijk veel intensiever en vraagt ook om vertrouwen van en afstemming met de 

zendende school. Die blijft immers verantwoordelijk. 

Roffelsen: ,,Daar is nog een hele weg te gaan. Er zijn al zorgboerderijen die erkend leerbedrijf zijn, 

wat vraagt om gekwalificeerde medewerkers en een duidelijk lesprogramma Daarnaast is het handig 

om anticiperend op de toekomstige ontwikkelingen gesprekken aan te gaan met 

samenwerkingsverbanden van scholen. Bij de invoering van Passend Onderwijs zullen er binnen het 

Samenwerkingsverband financiële middelen beschikbaar zijn, die ingezet zullen worden voor de 
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ondersteuningsbehoeften van (zorg)leerlingen. Mogelijk kunnen zorgboeren ook middels 

samenwerkingsvormen werken aan overheadtaken.”  

Jeugdzorg 

Roffelsen ziet in de toekomst ook mogelijkheden in de combinatie met jeugdzorggelden.  ,,Daar 

worden gemeenten in 2015 verantwoordelijk voor in plaats van de provincies. Jeugdzorg en 

onderwijs zitten in elkaars verlengde wanneer het gaat over zorgleerlingen. Met een goede 

begeleiding via leerbedrijven hebben jongeren meer kansen en mogelijk minder  jeugdzorg nodig. 

Dus het is ook handig om gemeenten erbij te betrekken. Op termijn dus een win-winsituatie voor alle 

partijen; gemeenten, scholen, samenwerkingsverbanden en last but no least de leerlingen die wat 

extra aandacht verdienen. ” 


