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Cursus ZORG OP HET BEDRIJF
Als zorgondernemer bij Landzijde heeft u
de kwaliteit van de dagbesteding en de
begeleiding hoog in het vaandel staan. U
heeft aandacht, talent en levenservaring en
een mooi bedrijf om hierbij in te zetten
maar nog geen zorgopleiding. Om steeds
beter te kunnen aansluiten bij uw
doelgroep en te voldoen aan de groeiende
en complexere zorg op uw boerderij
bieden wij samen met Landzijde de cursus
Zorg op het Bedrijf aan. Een goede
opleiding is dan een verstandige
investering. Kies daarom voor de cursus
Zorg op het Bedrijf.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Voor wie is de opleiding bedoeld?
Deze cursus is bedoeld voor leden van Landzijde die
op bestaande agrarische bedrijven een zorgaanbod
(willen) realiseren en voor zorgbedrijven die hun
aanbod willen professionaliseren. Als er voldoende
plaatsen beschikbaar zijn kunnen ook medewerkers
van boerderijen deelnemen.
 
Cursisten zijn enthousiast!
De cursisten van 'Zorg op het Bedrijf' zijn
enthousiast. De cursus wordt gegeven door zeer
ervaren docenten die op inspirerende wijze aan de
slag gaan met de deelnemers aan de opleiding. Wij
kregen enthousiaste reacties zoals “De docent
verrijkt ons met de benodigde kennis zodat we de
cliënten nog beter kunnen begeleiden.” en “Voor
mij als zorgboer biedt deze opleiding een
waardevolle aanvulling op de praktijk!"
 
Wat is de Onderwijsgroep Noordwest-Holland?
De afdelingen Bedrijfsopleidingen van het ROC Kop
van Noord-Holland en het Clusius College hebben
hun krachten gebundeld in de coöperatie
Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Dit levert een
schat aan kennis en ervaring op, zowel op agrarisch-
als op zorggebied. Deze meerwaarde hebben we
verwerkt in de cursus ‘Zorg op het Bedrijf’.
 
Certificering
Als u aan de opleiding meedoet, werkt u toe naar
een bewijs van deelname (getuigschrift). Samen
met uw cliënten gaat u daar zeker de vruchten
van plukken. Bij voldoende deelname aan de
cursusavonden en een voldoende resultaat van
toetsen, wordt het bewijs van deelname ‘Zorg op
het Bedrijf’ uitgereikt.
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de cursus staat werkbegeleiding centraal
Een greep uit de onderwerpen: ontwikkelings-
psychologie, begeleidingstijden, kennis van
doelgroepen waaronder ouderenzorg, geestelijke
gezondheidszorg, verstandelijke beperkingen,
audiovisuele beperkingen, specifieke doelgroepen,
methodisch begeleiden en passende
activiteitenbegeleiding.
 
Cursus         
De cursus wordt gegeven op MBO niveau 4.
Gedurende de cursus wordt er toegewerkt naar een
activiteiten begeleidingsplan (toets 4) en worden er
3 tussentijdse toetsen afgenomen. Bij een
voldoende gemiddeld resultaat en 80%
aanwezigheid op de cursusavonden ontvangt de
deelnemer aan het eind van de opleiding een
Bewijs van Deelname. 
 
Cursusplaats     
De opleiding wordt gegeven in het gebouw van het
Clusius College, Drechterwaard 10 te Alkmaar.
 
Cursusdata        
We geven de opleiding op 28 dinsdagavonden van
19.30- 21.40 uur (inclusief pauze). Gedurende
schoolvakanties zijn er geen cursusavonden
ingepland.
 
Startdatum             
De cursus start op 4 februari 2020 en de laatste
cursusavond is op 20 oktober 2020.
 
Inlichtingen en aanmelding            
Aanmelden kunt u zich via Landzijde. Voor vragen
over de opleiding of kosten van de opleiding
verzoeken wij u contact op te nemen met Landzijde.
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