INCLUFAR CURRICULUM

INCLUSIVE FARMING TRANSFER OF CONCEPTS, EXPERIENCES, SKILLS AND TRAINING TOOLS FOR SOCIAL FARMING AND
ECO-SOCIAL INCLUSION
(DUTCH)

RESULT 1 FROM WP2 OF THE INCLUFAR
LEONARDO ITP PROJECT DE/13/LLP-LDV/TOI/147 619

PROJEKTTRÄGER:
Hofgemeinschaft Weide-Hardebek/ LBF gGmbH
Hauptstraße 32-34
24616 Hardebek
Telefon: +49 4324 88 27 90
Telefax: +49 4324 88 27 911
E-Mail: info@weide-hardebek.de
Internet: www.inclufar.eu

This project has been funded with support from the European Commission.
This document reflects the views only of the authors, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.

INCLUFAR - GEÏNTEGREERDE LANDBOUW OVERDRACHT VAN CONCEPTEN, ERVARINGEN, VAARDIGHEDEN EN TRAININGSHULPMIDDELEN VOOR ZORGLANDBOUW EN ECO-SOCIALE INTEGRATIE

INCLUFAR CURRICULUM
Uitgangspunt
Aan de “Expert voor geïntegreerde landbouw” liggen verschillende beroepen op het plattelandsgebied ten grondslag zoals landbouw,
tuinbouw, gezondheidszorg, handwerken en kunst. Door deelname aan deze cursus krijgt men de nodige expertise in het
ondersteunen van mensen met speciale behoeften, of ze nu in hun eigen appartement wonen of in een andere open situatie of op een
bepaalde manier begeleid wonen.
De expert kan deze mensen bijstaan door samen een ondersteunende omgeving te creëren alsook de noodzakelijke voorwaarden
voor het leven met respect en waardigheid in hun woon- en werksituaties en hun sociale omgeving. De expert en hun cliënt(en) zullen
daarom samen een geïndividualiseerde vorm en praktijk van integratie ontwikkelen in overeenstemming met de VN-conventie van
2006 inzake de rechten van personen met een beperking.
Een essentiële grondslag van het curriculum en het werk van deze expert is de ervaring met agrarische “werk- en
woongemeenschappen”: één van de officieel erkende methoden van interactie met mensen met speciale behoeften, niet als een thuis
maar als een echte werk- en woonsituatie. Deze vorm van integratie bestond al lang voordat hier vraag naar was vanuit de
maatschappij. Eén van de belangrijkste basisprincipes is het kijken naar de kwaliteiten en sterke punten van de medewerkers in een
dergelijke gemeenschap in plaats van naar de zwakten (zie C. Stamm, 2011). Die houding waarbij men met een collegiale houding
kijkt naar medewerkers in plaats van met een diagnostische houding is ongebruikelijk en vergt de nodige opleiding. Deze houding
vormt de achtergrond van het concept Sociale Therapie dat is omschreven in de “Village Lectures” (“Dorpslezingen”) door Karl
Koenig, de bedenker van het concept Camphill Gemeenschap dat sinds het ontstaan ervan in 1939 over de gehele wereld zijn intrede
heeft gedaan.

Basisfactoren
Dit beroep steunt op twee belangrijke pijlers:
1. Holistische land- en tuinbouw gericht op de ondersteuning van voeding in bredere zin
Waardecreatie niet door de efficiëntie van de processen te verhogen maar door inachtneming van het effect van menselijke arbeid
 op de gezondheid van bodem en natuur,
 op het welzijn van de daar werkzame mensen
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en op klanten die niet simpelweg geld en goederen uitwisselen, maar belang hechten aan een vorm van landbouw die culturele
waarden integreert (zie Manfred Klett, 2003).
Dit is een aspect van “ecologische integratie”, die de idee van integratie doortrekt van de mens naar de natuur. Dit aspect vormt één
van de kernthema’s van het curriculum.
2. Holistisch sociaal werk
Beschouwt de cliënten vanuit een spiritueel perspectief; niet als mensen met een beperking maar als mensen die hun gehele
persoonlijkheid niet op dezelfde manier kunnen uitdrukken als mensen zonder beperking dat kunnen vanwege hun specifieke fysieke
of intellectuele beperkingen. Het is de taak van de expert om de gehele persoon te respecteren en de persoon zoveel mogelijk helpen
te realiseren binnen het kader van de mogelijkheden. De expert kijkt daarom naar mensen vanuit het oogpunt van hun mogelijkheden
in plaats van hun tekortkomingen. Tevens wordt het concept “salutogenese” in praktijk gebracht (zie het kernelement “ervaring van
samenhang” van A. Antonovsky met de drie componenten begrijpelijkheid, beheersbaarheid en zinvolheid).

Sociale en ecologische onderwerpen
Dit curriculum richt zich niet alleen op onderwerpen uit de landbouw en tuinbouw maar ook op sociale kwesties. De capaciteiten en
vaardigheden zullen in een agrarische en ecologische omgeving in praktijk worden gebracht. Ongeveer 50 jaar geleden stonden met
name biodynamische boerderijen aan de basis van dit werk. De zeer bewuste wijze waarop ze omgaan met de bodem, planten,
dieren, bemesting, het weer, voeding, eigendom, methoden en materiaal, geld, kapitaal etc. als onderdeel van de gehele kosmos kan
dan ook worden overgenomen als benadering en methodologisch model voor het kijken naar sociale verschijnselen en processen.
Vandaag de dag vormen teelt en landbouw het enige medium voor integrerende arbeid. Het gehele scala aan professioneel handwerk
en sociaal, artistiek en cultureel werk in de agrarische omgeving - dat zelfs religieuze activiteiten omvat - vormt een groot aanbod aan
mogelijkheden binnen de reikwijdte van de opdracht van de expert om een goede levenskwaliteit voor cliënten te vinden, te creëren
en te ondersteunen.

Inschrijvingsvereisten:
Kandidaten voor de opleiding voldoen normaal gesproken aan de volgende eisen:
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• een geldig medewerkerscontract in een organisatie die zich bezig houdt met sociaal-therapeutisch werk, b.v. een gemeenschap voor
tenminste één jaar
• een relevante beroepskwalificatie als boer, tuinman, vakman, manager, huishoudster, medisch assistent, kunstenaar, etc.
• na één jaar werk toestemming van de werkgever voor deelname aan de driejarige opleiding

INCLUFAR CURRICULUM
Er zijn twee bronnen:
Het INCLUFAR curriculum is gebaseerd op FAMIT en het BALTIC SEMINAR CURICULUM
De inhoud van het INCLUFAR curriculum is samengesteld door zorgboerderijen op basis van het dagelijks sociaal werk op deze boerderijen
waarbij specifiek gekeken is naar de opleidingsbehoeften van toekomstige experts ten aanzien van integratie. De opleiding zal worden gegeven in
een innovatieve onderwijsstructuur die we het “spiraalvormig curriculum” noemen. Gedurende de driejarige cursus is de inhoud op verschillende
niveaus gestructureerd. De inhoud bevat antropologische, psychologische, medische en gezondheidszorgcomponenten maar ook onderwerpen
ten aanzien van organisatie, management en kwaliteitsgarantie. Al deze onderwerpen zijn te allen tijde afgestemd met de actuele
overeenkomstige wetenschap en op de daadwerkelijke behoeften van het doelsysteem, te weten de sociale, ecologische en economische
omstandigheden van het landelijk gebied en het maatschappelijk systeem van het betreffende land. Geheel in de geest van het curriculum wordt
de vergaring van kennis aangevuld met de ontwikkeling van competenties.
Methodologie
Wat betreft methodologie houden het INCLUFAR curriculum en aanverwante materialen rekening met de principes van volwasseneneducatie (b.v.
participatie) en worden methoden gehanteerd waarbij cursisten worden gemotiveerd door hun eigen onderzoek, presentaties, resultaatbespreking
en evaluatie te laten doen. Dit is een uitdaging aangezien dit type benadering nog niet in alle partnerlanden gangbaar is. De bovengenoemde
“spiraalvormige structuur” van het curriculum ondersteunt zelfs het leerproces van degenen die de school of de universiteit een aantal jaar geleden
al hebben verlaten.
Er zullen innovatieve onderwijsmethoden worden gebruikt om de cursist te ‘bevrijden’ uit de rol van consument. De aanpak van INCLUFAR
overstijgt de grenzen van beperkte beroepsprofielen en bevordert beroepsoverstijgende vaardigheden en activiteiten. Een dergelijke aanpak treft
men niet in een traditioneel methodologisch kader. Bijgevolg zullen cursisten worden opgeleid tot onderzoekers waarbij ze materiaal ontwikkelen
en presenteren en ze vooral verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces nemen.
Opleiders en docenten zullen fungeren als hulpbronnen, adviseurs en ondersteuners. Een en ander zal resulteren in een begeleidende aanpak
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waarbij niet zozeer wordt toegespitst op het traditionele onderwijs.
Alle opleiders en docenten dienen uitgebreide praktijkervaring te hebben in dit veld alsook een uitgebreide en goed gestructureerde kennis. Aan
het begin van de cursus zal er door opleiders van de FAMIT en BALTIC seminars begeleiding worden geboden aan hen die een lesgevende rol
gaan vervullen.
LEER- EN OPLEIDINGSPROCES
Overzicht:
Driejarige opleiding met verschillende doelen:




Introductie en basis (Jaar 1) - Observatie
Achtergrond en verdieping (Jaar 2) - Verdieping
Implementatie en sociale inbedding (Jaar 3) - Realisatie

In detail:
Twee soorten lesrooster:
1. Eén les per maand die de gehele dag duurt (33 in totaal):
Eerste gedeelte van de dag:
 Verbeelding aan de hand van de ‘Village Lectures’
 Uitwisseling en groepswerk
Tweede gedeelte van de dag




Kennislezing
Uitwisseling en verdiepingswerk op het gebied van kennis, specifieke vragen, b.v. “maskers”
Ontwikkeling van de mensheid en geschiedenis

Derde gedeelte van de dag


Kunst
Individuele activiteit waarbij gewerkt wordt aan de inhoud vanuit een ander perspectief, ontwikkeling van empathie
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Vierde gedeelte van de dag


Wijding aan handwerken, vaardigheden in het dagelijks leven aan de hand van een constant begeleidingsproces

2. Blokken van één week (5 per jaar, 15 in totaal)
De blokken zijn opgenomen om voor langere tijd aan een onderwerp te kunnen werken en om de “drievoudige methode” van het
combineren van theorie, kunst en praktijk te implementeren (zie Handboek voor Opleiding in Curatief Onderwijs en Sociale Therapie Dornach
2011, Een project van het Leonardo da Vinci programma, p. I-46 ff.)
- ‘s Ochtends: kenniscomponent in verschillende vormen: lezingen, bijdragen van cursisten, groepswerk, projectwerk
- ‘s Middags: artistiek werk met een kunstenaar: kleien, schilderen, tekenen, muziek, schrijven, beweging
Kunst is verbonden met de inhoud van de kenniscomponent, b.v. organisatorische onderwerpen worden gecombineerd met bewegingsoefeningen
die samenwerking, empathische processen en de rol van bewustzijn in sociaal werk zichtbaar maken.

De integratie van mensen met speciale behoeften wordt bewerkstelligd op verschillende manieren:
- integratie in een gedeelte van het één dag durende opleidingselement
- integratie in het artistieke leerproces
- speciaal georganiseerde participatiemethoden
Beide vormen worden ondersteund door studiebegeleiders om de inzichten en ervaringen over te dragen naar de praktijk van het dagelijks leven
van de cursist.
Gerichte onderwerpen:
Er zijn twee typen focus voor het lesmateriaal
1. Algemene focus
- Ethiek
- Beeld van de mens
- Participatie en integratie
- Biografie
- Rollen en instellingen
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-

Beroepen
Curatieve educatieve ziektepatronen
Psychologische ziektepatronen
Beperking
Verslaving
Woon- en werkomgevingen
Creëren van een woon- en werkomgeving
Ontwikkeling van de mens en natuur
Landschap als gebied van menselijke ontwikkeling
Communicatie
Samenwerking
Beroepsopleiding leven werken
Re-integratie
Ondersteuning en aanmoediging

2. Specifieke focus
Met name tijdens het tweede gedeelte van de eendaagse bijeenkomsten komen verschillende vormen van verdieping aan bod. Hierbij richt men
zich met name op de “Village Lectures” van K. Koenig die dienen als bron van kernthema’s in sociale therapie. Ze bieden een volledig nietdogmatisch en uitdagend perspectief en een methodologische benaderingswijze van thema’s uit de sociale therapie en vinden hun oorsprong in
de achtergrond van Koenig als arts, in zijn zeer uitgebreide opleiding en in zijn karakter als inspirerende persoon.
Voorbeelden van thema’s:
- Idee van het beeld van de mens
- Werken en levenslang leren
- Theorieën en mythen rondom de schepping
- Griekse deugden
- Westerse en Oosterse beelden van de mens
- Participatie van mensen met speciale behoeften
- Waardigheid van de mens in het licht van de VN-conventie
- Biografische ontwikkeling van de mens
- De mens en tijd: dag-, week- en jaarritmen
- Vieringen als brug tussen cultuur en natuur
- Aandacht voor onze eigen opvattingen en innerlijke houdingen
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-

Grondbeginselen van het maatschappelijk leven

LESPROGRAMMA – ALGEMENE STRUCTUUR
Structuur van het lesprogramma
Het concept van de opleiding is een zich voortdurend ontwikkelend lesprogramma wat betreft:
-

het curriculummateriaal, gebaseerd op de vereisten voor een professionele en op wetenschap gegrondveste praktijk

-

de methoden, afgestemd op de behoeften van volwassenen en de opleiders afkomstig uit de professionele praktijk

-

de cursisten, in overeenstemming met hun huidige situatie wat betreft kennis, vaardigheden en individuele leerbenadering

Dit concept wordt uitgevoerd aan de hand van
 Het doorlopende ontwikkelingswerk van een “curriculumgroep” tweemaal per jaar, bijgewoond door degenen die verantwoordelijk zijn voor
de cursus, de docenten en de deelnemers
 Studiebegeleiding door een deskundige die aanwezig is tijdens alle lesactiviteiten en die met de deelnemers op de inhoud en het proces
reflecteert. Dit dient als proces van continue overdracht in het werkgebied van de deelnemer.
 Mentorschap. Iedere deelnemer kiest een mentor om twee redenen: om de deelnemer thuis te ondersteunen en om te helpen bij het
toepassen van de geleerde lessen in de eigen werkomgeving
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Lesprogramma
In de opleidingseenheden kunnen twee hoofdvormen worden onderscheiden:
1. Eén opleidingsdag per maand = 33 dagen
2. 10 eenheden van één week
De volgende tabel toont de structuur van één jaar; de inhoud is slechts een voorbeeld
Fase

Opleidi Ochtend [KENNIS wetenschappelijke en
ngsdag cognitieve onderwerpen]
en

Antropologie Kunst als een oefening
om empathie te
ontwikkelen

Theoretische
aspecten van de
praktische taken
van sociaal werk

Overdrachtsdiscuss
ie (hoe beïnvloedt
het geleerde mij en
mijn begrip van
mijn werk)

90 min

90 min

120 min

60 min

Grondbeginselen van antropologie
Constitutie van de mens
Biografie
Datum Ethiek
Integratie
Datum

Datum

Praktische
vaardigheden

Leidende principes van
sociaal werk (te beginnen
met ethiek en fundamentele
kwesties aangaande sociaal
werk in het algemeen)

Datum
1.
Datum
Antropologie

Blok Nr. X één week

Middag [Vaardighedenonderwijs]

90 min
Kennis maken met
Tekenen, schilderen,
klei en steen, met
muziek, discussie en
drama

b.v. COMMUNICATIE
Ieder blok wordt gedaan als een workshop waarbij men zelfstandig is
(iedere dag heeft dezelfde structuur als de maandelijkse dagen)
Grondbeginselen van antropologie

Tekenen, schilderen,

Medische aspecten,

doorlopend
STUDIEBEG
ELEIDING:
Informatie,
advies,
organisatie:
uitgevoerd op
de werkplek
van de
deelnemer
waarbij
verslaggeving/
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Fase

Opleidi Ochtend [KENNIS wetenschappelijke en
ngsdag cognitieve onderwerpen]
en

2. Pedagogie

Datum
Datum

Middag [Vaardighedenonderwijs]

Leidende principes van
sociaal werk (te beginnen
met ethiek en fundamentele
kwesties aangaande sociaal
werk in het algemeen)

Antropologie Kunst als een oefening
om empathie te
ontwikkelen

Theoretische
aspecten van de
praktische taken
van sociaal werk

Overdrachtsdiscuss
ie (hoe beïnvloedt
het geleerde mij en
mijn begrip van
mijn werk)

90 min

90 min

90 min

120 min

60 min

klei en steen, met
muziek, discussie en
drama.

orthopedische
aandoeningen,
Psychiatrische
aandoeningen,
Beperkingen en
aandoeningen,
Drugs en
verslaving

Constitutie van de mens
Biografie
Ethiek

Datum

Datum
3.
Datum
Woonomg
Datum
eving

doorlopend
reflectie
plaatsvindt
tijdens de
overdrachtsdis
cussie

Economie,
Juridisch kader,
Kwaliteitsbeheer

Algemene
onderwerpen
Blok Nr.
Y - één
week

Praktische
vaardigheden

b.v. BIOGRAFIE
Ieder blok wordt gedaan als een workshop waarbij men zelfstandig is
(iedere dag heeft dezelfde structuur als de maandelijkse dagen)
Grondbeginselen van antropologie
Constitutie van de mens
Biografie
Ethiek

Tekenen, schilderen,
klei en steen, met
muziek, discussie en
drama.

Creëren van leven
en omgeving
Creëren van een
omgeving voor
werk en beroep,
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Fase

Opleidi Ochtend [KENNIS wetenschappelijke en
ngsdag cognitieve onderwerpen]
en

Middag [Vaardighedenonderwijs]

Praktische
vaardigheden

Leidende principes van
sociaal werk (te beginnen
met ethiek en fundamentele
kwesties aangaande sociaal
werk in het algemeen)

Antropologie Kunst als een oefening
om empathie te
ontwikkelen

Theoretische
aspecten van de
praktische taken
van sociaal werk

Overdrachtsdiscuss
ie (hoe beïnvloedt
het geleerde mij en
mijn begrip van
mijn werk)

90 min

90 min

120 min

60 min

90 min

doorlopend

Communicatie en
samenwerking
Economie,
juridisch kader,
kwaliteitsbeheer

Algemene
onderwerpen

Blok Nr. Z één week

4. Omgeving
voor werk en
beroep

Datum

e.g. FENOMENOLOGIE EN ACTIEVE PERCEPTIE
Ieder blok wordt gedaan als een workshop waarbij men zelfstandig is
(iedere dag heeft dezelfde structuur als de maandelijkse dagen)

Datum Grondbeginselen van antropologie
Constitutie van de mens
Biografie
Ethiek
Integratie

Tekenen, schilderen,
klei en steen, met
muziek, discussie en
drama.

Planning opleiding
en re-integratie,
beroeps- en
persoonlijkheidsontwikkeling,
rollen en instellingen
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Vervolg
Na de cursus worden modules ingepland ter verdieping en verbreding van specifieke kwesties in sociale therapie, b.v. psychiatrie, integratie,
kunst etc.
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