
Ben jij graag buiten? Maar trekt het werken met mensen 
jou ook. Ontdek tijdens het keuzevak Groene Zorg of de 
zorgsector wat voor jou is. Combineer je ervaringen en passie 
voor planten of dieren met het werken met mensen met een 
beperking.

Groene zorg

 
“Combinatie van 
mens en groen, 
daar kunnen we 
wat mee doen!”



Wat ga jij doen? 
• Begeleiden van mensen met een beperking op een zorgboerderij.
•  Ontdekken van de wat, hoe en waarom van een zorgboerderij.
• Dieren en planten verzorgen waarbij je samenwerkt, anderen   
 aanstuurt en motiveert voor de werkzaamheden. Denk hierbij aan  
 deelnemers met een zorgvraag.
• Ontwikkelen van informatiemateriaal over de verzorging van planten  
 of dieren voor een speciale doelgroep op een zorgboerderij.
• Tijdens het werken met planten en dieren bewust zijn van de   
 veiligheid, hygiëne en het welzijn van de dieren.

Wat vragen we van jou? 
Je bent graag actief bezig en je hebt interesse in de groene sector. Maar je wilt 
ook met mensen werken. We verwachten zelfstandigheid,  een open mind en 
vooral ook lef. Lef om met personen met een beperking aan de slag te gaan. 
Lef om vragen te durven stellen en interesse te kunnen tonen in de wereld van 
anderen. Het gaat er niet zozeer om dat jij de planten en dieren verzorgt, maar 
dat je dit samen met iemand of een groep doet met een bepaalde beperking.

Maak een top drie van de keuzevakken die jij wilt volgen en geef die door via It’s Learning.
Je hoort later voor welk keuzevak je geplaatst bent. 

Stage en vervolgopleiding
Dé stageplek voor dit keuzevak is natuurlijk een zorgboerderij(agrarische 
bedrijf met zorgtak). Maar ook een stageplek op een zorginstelling, met 
mogelijkheden om buiten en praktische aan de slag te kunnen, volstaat. 
Vervolgopleidingen binnen de groene sector en opleidingen binnen 
de zorgsector passen mooi bij dit keuzevak. Denk aan dierverzorging, 
teeltwerkzaamheden, maar dus ook verzorgende, verpleegkundige of 
bijvoorbeeld activiteiten begeleider.


