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Werkbegeleider Zorgbedrijf Dierhouderij
In samenwerking met het Clusius College is deze nieuwe opleiding gestart.
De uitvoer locatie is het Clusius College Alkmaar.
Als werkbegeleider zorgbedrijf dierhouderij begeleid je mensen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege
bijvoorbeeld een (lichamelijke en/of verstandelijke) beperking, psychiatrische problemen, psychosociale
problemen of problemen met betrekking tot het functioneren in de maatschappij. Dit doe je op een bedrijf waar
agrarische werkzaamheden worden uitgevoerd. Tijdens de begeleiding staat het welzijn van mens en dier voorop.
Jouw werkplek is divers. Dit kan een boerderij zijn met een agrarische doelstelling en een zorgdoelstelling of
zorginstellingen die de groene leefomgeving benutten om mensen begeleiding te bieden.
De opleiding Maatschappelijke Zorg & Groen bestaat uit twee niveaus en twee profielen en zijn onderdeel van de
opleiding Maatschappelijke Zorg. De opleiding Maatschappelijke Zorg & Groen heeft er voor gekozen om de
niveaus 3 en 4 in een groep onder te brengen om zo van en met elkaar te kunnen leren. Zo kan er ook gekeken
worden welk niveau het beste bij jou past. Bij elk uitstroomprofiel horen ook keuzevakken die bij jouw profiel
passen of je kennis over de beroepssector kunnen vergroten. Lees snel verder over de mbo-opleiding
Maatschappelijke Zorg & Groen.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
In de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:
• bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
• zorgdragen voor dieren
• werken aan kwaliteit en deskundigheid
• bieden van zorg en ondersteuning in het zorgbedrijf

• bieden van zorg en ondersteuning in het zorgbedrijf
• begeleiden voortplanting dieren
Je leert:
• communiceren met je cliënten, hun familieleden, je collega’s en andere betrokken zoals
bijvoorbeeld de fysiotherapeut
• hoe je een ondersteuningsplan leest en de cliënt volgens het plan kunt begeleiden
• welke begeleidingsmethodes er zijn binnen instellingen en weke goed bij jouw manier van
begeleiden passen
• welke activiteiten passend zijn bij de doelgroep waarbij jij stage loopt of later mee gaat werken
• omgaan met dieren en een beeld hebben van hun welzijn en gezondheid
• dieren verzorgen volgens een voerschema
• over de voortplanting en geboorte bij dieren en hoe daar naar te handelen
Je krijgt ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen loopbaan en burgerschap.
Keuzedelen (indien van toepassing)
• O.A.
• Niet aangeboren Hersenletsel
• Ondernemerschap MBO
• Houders van honden en katten
• Biologisch dynamische landbouw

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 3 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• Vanaf 18 jaar: lesgeld
• Onderwijsbenodigdheden*: € 1200,- (gehele opleiding)
• Vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
• Verklaring Omtrent Gedrag: ca € 35,* De genoemde kosten zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Beroepspraktijkvorming
BOL: In het eerste jaar loop je gedurende 20 weken 2 dagen per week stage. In het tweede
leerjaar loop je 2 dagen per week stage gedurende 30 weken. In het derde leerjaar loop je 3
dagen gedurende 35 weken stage.
Je hebt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van jouw gemeente nodig.
Vooropleiding
• vmbo-kb, vmbo-gl of vmbo-tl
• mbo niveau 2
• havo 3 (met overgangsbewijs)

Vervolgopleiding
Maatschappelijke Zorg en Groen
• Persoonlijk begeleider Zorgboerderij
Maatschappelijke Zorg
• Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg
• Agogisch medewerker GGZ
• Thuisbegeleider (alleen via BBL)
• Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
• Dierverzorging (Clusius College)
• Bedrijfsleider Dierverzorging
• Dierenartsassistent paraveterinair
Crebo: 26027

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



Informatie en vragen
Welzijn Alkmaar
OSBwelzijnalkmaar@horizoncollege.nl
(072) 547 68 94

