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achtergrondartikel voor het personeelsblad 

Well over het nieuwe samenwerkingsverband 
WRLD. Doel van het artikel is het concept 

WRLD beter voor het voetlicht te brengen bij 
docenten

Onderwerp
wat houdt de samenwerking in en welk voor-
deel biedt dit voor docenten en leerlingen? 

Werkwijze
telefonische interviews met twee

directeuren en hoofd PR & Communicatie.

Fragment
‘De WRLD draait’

Well is het personeelsblad van Wellantcol-
lege, een Agrarisch Opleidingscentrum (AOC) 

met vestigingen in de Randstad en Midden-
Nederland. TBAR verzorgt in iedere uitgave 

van Well een aantal artikelen, zowel over 
beleidszaken als human interest.

De WRLD draait!

Een wereld van verschil, onbegrensde mogelijkheden, de wereld aan je voeten: met 
de naam van de nieuwe netwerkorganisatie WRLD kun je alle kanten op. Letterlijk, 
want het is de bedoeling dat de vier deelnemende onderwijsinstellingen elkaar 
steeds vaker opzoeken. Niet alleen op bestuurlijk niveau, ook docenten en
leerlingen kunnen avontuurlijke WRLD-reizen gaan maken.

Het AOC (Wellant) en de drie ROC’s (Rivor, Leiden, Da Vinci) vinden elkaar in 
gemeenschappelijke kenmerken. Ze leveren kleinschalig mbo-onderwijs dichtbij de 
student, verspreid over meerdere locaties in West- en Midden-Nederland. Ze zijn 
kleiner dan de in één stad gewortelde grootstedelijke ROC’s, zoals ROC Amster-
dam of het Albeda College in Rotterdam. Maar ondertussen moeten ook zij 
inspelen op de snelle ontwikkelingen die zich in het beroepsonderwijs voltrekken. 
Dat betekent onder andere competentiegericht onderwijs geven en meer aansluiting 
zoeken bij bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. “We lopen tegen dezelfde 
vraagstukken aan en hebben behoefte aan sparring partners”, zegt Maarten 
Guichelaar, vestigingsdirecteur Wellant College Rijswijk. “We kunnen elkaar onder-
steunen en samen hebben we een breed opleidingsaanbod. Daarmee kunnen we 
combinaties maken die beter anticiperen op vragen van instellingen en bedrijven.”

Zorgboerderij

Binnen WRLD staat het onderwijsaanbod voorop. De klassieke beroepen zijn in 
beweging en dat vraagt om medewerkers die daarop zijn toegerust. Het onderwijs 
moet daar snel en flexibel op inspelen. De vier deelnemende scholen gaan daarom 
op zoek naar nieuwe combinaties van groene (AOC) en niet-groene (ROC’s) 
opleidingen. Mooi voorbeeld van een opleiding die al in ontwikkeling is, is die voor 
activiteitenbegeleider op een zorgboerderij. “Dit is erg in opkomst”, zegt John 
Dielemans, adjunct-directeur vestiging Wellant Dordrecht. “Het gaat om combinat-
ies als dier en zorg en plant en zorg. Wellant heeft kennis en ervaring met plant en 
dier, het Da Vinci College in Dordrecht met zorg en welzijn. Ook andere onderwij-
sinstellingen in het land zijn hiermee bezig.”
Zo’n combinatie ziet er op papier logisch uit, maar het is makkelijker gezegd dan 
gedaan. Het gaat niet om het één op één bij elkaar zetten van vakken of modules. 
Uitgangspunt is het nieuwe beroep, medewerker op een zorgboerderij, en de 
competenties die daarvoor vereist zijn. “Voor docenten betekent dat een omschake-
ling”, zegt Dielemans. “Het eigen vakgebied raakt ondergeschikt aan het zorgas-
pect. Het gaat er niet meer om alles te weten over een dier of plant, maar het zijn 
middelen om zorg te verlenen. Helemaal nieuw is het natuurlijk ook weer niet, want 
we zijn met het Nieuwe Leren al veel meer gewend om te denken vanuit het beroep 
of de vraag van het bedrijfsleven.”

Dit is het begin van een langer artikel over WRDL. Meer lezen? Vraag de
volledige tekst aan bij TBAR.

Een wereld van 
verschil

De WRLD draait. Wellant College, Da 
Vinci College Dordrecht, ROC Rivor en 
ROC Leiden hebben donderdag 13 
december 2007 de netwerkorganisatie 
officieel bekrachtigd in een convenant. 
Tijdens de feestelijke gelegenheid is 
ook de nieuwe huisstijl gepresenteerd, 
een wereldbol met daarin de vier 
kleuren van de vier deelnemende 
instellingen. Er draait en beweegt van 
alles in de veelkleurige bol. De kleuren 
wijzen op de vele opleidingen die 
WRLD biedt: een wereld van verschil.


