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Er zijn te veel leerlingen die uitvallen in het onderwijs. Er zijn nu
bijna 5000 thuiszitters. Deze leerlingen hebben ondersteuning
nodig om weer tot leren te komen. Voor deze uitvallers zijn in het
land vele initiatieven ontwikkeld om op een (zorg)boerderij naast
zorg ook onderwijs te geven. Er worden steeds meer initiatieven
opgestart en het aantal leerlingen dat onderwijs volgt op
zorgboerderijen neemt toe. Er worden veel successen gemeld. Bij
9 boerderijen gaan we de impact van onderwijs op de boerderij
onderzoeken. De volgende vragen staan centraal:
1) Wat zijn kenmerken van leerlingen die gebruik maken van
de boerderij?
2) Hoe zien onderwijs-zorg arrangementen op verschillende
zorgboerderijen eruit?
3) Wat zijn de werkzame kernelementen van deze
arrangementen? Wat werkt en wat draagt er bij aan de
terugkeer van leerlingen naar school?
4) Wat betekent de boerderij voor het toekomstperspectief
van leerlingen als het gaat om toename van competenties
en afname gedragsproblemen van leerlingen?
Het plan is interviews te houden met leerlingen, ouders en
leerkrachten op de boerderij en vragenlijsten af te nemen. Meer
inzicht in de effecten van onderwijs op de boerderij voor leerlingen
die in het onderwijs uitvallen is belangrijk om deze nieuwe sector
verder te kunnen ontwikkelen.
De thesis/stage is onderdeel van een landelijk project. Er wordt
samengewerkt met Radboud Universiteit en het Kohnstamm
Instituut
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Een link naar de conferentie die we organiseerden over dit thema
https://www.crowdcast.io/e/Onderwijs-op-de-Zorgboerderij
Voorgaand onderzoek en een bijbehorende brochure zijn te vinden
via onderstaande link
https://www.wur.nl/nl/project/Ontwikkeling-enprofessionalisering-van-onderwijs-op-de-boerderijleerarrangementen-in-het-groen.htm

