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De boerderij als Werkschool 

De afstand tussen probleemjongeren en arbeidsmarkt is te groot. Veel leerlingen met bijvoorbeeld 

een verstandelijke beperking of een gedragsstoornis maken hun school niet eens af en zijn 

veroordeeld tot een leven lang bijstand en begeleiding. De Werkscholen willen hier verandering in 

brengen. Leerlingen met een zorgvraag worden sneller betrokken bij het arbeidsproces in 

doelgerichte stages voor een langere periode. Werkgevers krijgen zo een vakkundige werknemer 

en de jongeren krijgen zelfstandigheid en zicht op een echte baan. Een concept waar de agrarische 

sector zich prima voor leent. 

Marianne van der Heijden, specialist landbouw, zorg en 

educatie bij ZLTO, begeleid het project Werkschool voor de 

agrarische sector: “Op dit moment worden leerlingen 

binnen het speciaal onderwijs nog niet specifiek opgeleid 

voor een aansluitende baan. Ze blijven jaren op school, 

zitten kort op stageplekken en krijgen zo geen binding met 

een bedrijf of met de arbeidsmarkt. Wanneer een leerling 

een aantal jaren bij een bedrijf zit en  specifiek opgeleid 

wordt voor dat bedrijf –bijvoorbeeld als assistent rundveehouderij of als assistent kwekerij – die 

ondernemer eerder geneigd zal zijn om hem of haar aan te nemen in een reguliere functie.” Tevens 

krijgen de leerling en zijn ouders in deze fase nog de volledige ondersteuning vanuit school  

Veel uitval 

Volgens van der Heijden is het idee achter de Werkschool heel simpel: leerlingen uit het speciaal 

onderwijs vanaf het vierde jaar  (leeftijd 16 jaar ) een stageplaats aanbieden. Zij kunnen dan een 

aantal jaren gericht stage lopen op een (landbouw) bedrijf en daarbij gericht opgeleid worden. Van 

der Heijden stelt dat de Werkschool meer dan een concept is, het is geboren uit noodzaak: ,,Je moet 

bedenken dat sociaal onderwijs, met moeilijk lerende leerlingen, veel uitvallers kent. Deze jongeren 

komen vervolgens in een uitkeringssituatie terecht waar ze misschien nooit uitkomen. Met de 

nieuwe wetten dreigen er veel jongeren buiten de boot te vallen.  Dit project zou voor hen toch nog 

een kans zijn en de landbouw is ook op zoek naar personeel.” 

Uit rollen 

Met de kraamkamermiddelen vanuit de Taskforce Multifunctionele Landbouw heeft Van der Heijden 

de verkenningen uit kunnen voeren. ,,Eerst was het van belang dat het UWV, de sociale werkplaatsen 
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en de gemeenten op een lijn zaten. Het idee van de Werkschool wordt omarmd door een aantal 

scholen en gemeenten in Nederland . Den Bosch en Eindhoven willen in het concept investeren. Nu 

kan het gesprek met werkgevers worden gevoerd om het idee verder uit te rollen. Er zijn al bedrijven 

in de regio Eindhoven en Den Bosch met daadwerkelijke vacatures. 

Behoefte werkgever 

Bijzonder aan het idee van het project binnen de bedrijven in de groene sector is dat de focus niet 

alleen  ligt op het plaatsen van een probleemjongere zodat deze van de straat is, maar dat ook 

vacaturevervulling een belangrijke rol speelt. Een baan voor een jongere heeft tenslotte pas 

toekomst wanneer een werkgever er behoefte aan heeft. Van der Heijden: ,,Samen met de 

ondernemer gaan we kijken wat een leerling kan en wat er op het bedrijf nodig is. Het doel is om op 

die manier maatwerk te realiseren en tot een duurzame uitstroom van jongeren te komen. Tevens is 

er binnen dit project ook aandacht voor de behoefte aan training van werkgevers in het omgaan met 

een moeilijke doelgroep.” 

Op de bedrijven kunnen leerlingen opgeleid worden tot een startkwalificatie (nivo 1 of soms zelfs 

nivo 2). ,,Het mooiste is wanneer dat in samenwerking kan met bijvoorbeeld een AOC. Met het 

project laat de sector de maatschappelijke kanten van de landbouw zien en dat de groene sector een 

aantrekkelijke arbeidsmarkt kan zijn. Nu het spectrum van de groene sector de afgelopen jaren 

groter en breder is geworden, met mogelijkheden variërend van boomkwekerij tot  boerderijwinkel, 

zijn er volop kansen.” 

 


