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Links behorende bij presentatie De Onderwijs-zorgboerderij. Echt onderwijs-echte zorg! 

 Impressies van onderwijszorgboerderijen: 

 

• Film A.A.I centrum de Klimop https://www.youtube.com/watch?v=AQir7YsTz4g  

• Film Landzijde Buitengewoon Leren voor het jonge kind 

https://www.youtube.com/watch?v=z4MRB7ZaHd4  

 

 Meer informatie: 

• Video over Digibende en passend onderwijs. Met name vanaf 1:22 over wat de 

mogelijkheden en beperkingen zijn van onderwijsarrangementen buiten een schoolgebouw. 

https://www.yo5utube.com/watch?v=JjhtplG9PcY  

• Pdf met als doel scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten te helpen bij het voeren 

van een gefundeerd gesprek over de ontwikkeling en operationalisering van onderwijs-

zorgarrangementen (oza’s). 

https://www.aanpakmetandereogen.nl/media/filer_public/c0/85/c085b57e-aed2-46ed-

b1a4-9fdda3617b01/mao_gesprekskader_oza_cop.pdf -  

• Onderzoek naar werkende factoren in de OZB https://www.landzijde.nl/initiatieven/buiten-

gewoon-leren/ 

• Video waarin Paulien Rutgers vertelt wat A.A.I. centrum De Klimop is en doet voor kinderen 

die het nodig hebben om weer normaal naar school te kunnen en/of wel een steuntje in de 

rug kunnen gebruiken. https://www.youtube.com/watch?v=AQir7YsTz4g  

• Film Landzijde Buitengewoon Leren voor het jonge kind 

https://www.youtube.com/watch?v=z4MRB7ZaHd4  

• In deze brochure worden resultaten gepresenteerd van een groep onderwijs-zorgboeren: 

zorgboeren die onderwijs bieden aan leerlingen die (tijdelijk) zijn uitgevallen uit het regulier 

en/of speciaal onderwijs. 

https://www.zorgboeren.nl/images/Documenten/Eindbrochure_Leerarrangementen_in_he

t_Groen.pdf  

• Ontwikkeling en professionalisering van onderwijs op de boerderij: Leerarrangementen in 

het groen. https://edepot.wur.nl/529704 Wewirapport3633  

• Proeftuinen Onderwijszorgarrangementen waarin onderzoek wordt gedaan naar de 

knelpunten op gebied van alternatief onderwijs. 

Https://www.zorgboeren.nl/actueel/onderwijs-zorgboeren-in-beeld-bij-ministerie-OCW-en-

VWS  

• Werken aan de verbinding tussen onderwijs en zorg en een aansluitend aanbod realiseren 

voor of met kinderen en hun ouders gebeurt op meerdere plekken in het land. 

https://www.nji.nl/sites/default/files/2022-01/OplossingenLab8.pdf  

• Evaluatie van een onderwijszorgarrangement op de boerderij voor kwetsbare jong. eren 

tussen de 12 en 18 jaar die het moeilijk hebben op school en uit het onderwijs dreigen te 

vallen. 
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https://www.landzijde.nl/media/4402/onderzoekrapportagebuitengewoonlerenplusdefiniti

efdef.pdf  

• Nieuwsbrief over onderwijs-zorglandbouw vanuit de Federatie. https://zorgboeren.nl/de-

kracht-van-zorglandbouw/onderwijs-zorgboerderijen  

• Rapport “Onderwijsarrangementen binnen en buiten het bekostigd onderwijsbestel: Een 

verkenning” https://www.igj.nl/publicaties/rapporten/2021/11/03/terug-naar-leren  
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