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0. WERKEN MET DIT BEROEPSPROFIEL
Deze beschrijving dient gebruikt te worden in verschillende partnerlanden voor het behalen van accreditatie voor dit
beroep op nationaal niveau of op EU-niveau 4 of 5.
Deze benadering van INCLUFAR overstijgt de grenzen van smalle beroepsprofielen en versterkt beroepsoverstijgende
vaardigheden en activiteiten.
Een dergelijke benaderingswijze kan niet worden aangeleerd en ondersteund binnen een traditioneel methodologisch
kader. Studenten zullen daarom worden getraind om te handelen als onderzoekers, aanbieders en ontwikkelaars van
materialen en vooral om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces.
Opleiders en docenten vervullen de rol van hulpbronnen, adviseurs en ondersteuners. De benadering behelst niet
zozeer een traditionele lesmethode maar meer coaching en begeleiding met als doel een balans te krijgen tussen
kennisvergaring en de ontwikkeling van vaardigheden. Zij berust op bestaande ervaring uit Duitsland en de Baltische
staten en kan daarom worden opgenomen in de bestaande BOO-structuren in Europese landen ten behoeve van de
sociale en therapeutische sector en in de landbouwsector voor wat betreft  multifunctionele landbouw (zie: A. Biesantz/
N. Fuchs).

1. DOEL VAN DE TRAINING “EXPERT OP HET
GEBIED VAN GEÏNTEGREERDE LANDBOUW EN
PLATTELANDSONTWIKKELING”
De belangrijkste kwalificatie van „Expert op het gebied van geïntegreerde landbouw en plattelandsontwikkeling“
is ondersteuning en begeleiding van individueel afgestemde woon- en werksituaties in een omgeving met land- en
tuinbouw in landelijk gebied, op basis van de bevordering van zelfbeschikkende en volledig geïntegreerde participatie.
De expert werkt altijd vanuit het principe elke beperking te erkennen als een manier van leven die – in de zin van een
ziekte – op zich noch tijdelijk noch voorgoed kan worden genezen. De focus ligt niet op herstel of therapie, maar op de
realisatie van optimale werk-, omgevings- en leefomstandigheden.
De belangrijkste samenwerkingspartner is de hulpbehoevende persoon zelf en – indien van toepassing – ook de ouders en wettelijke verzorgers en diegenen die verantwoordelijk zijn voor de specifieke woon- of werksituatie.
De belangrijkste taken zijn voor beide doelgroepen hetzelfde:
  Respectvolle ondersteuning
Het ontwikkelen van aansluitingen tussen leven, huisvesting en werk
Economische, wettelijke en kwalitatieve bedrijfsvoering
Personeelsbeheer
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2. COMPETENTIEPROFIEL
1. Interdisciplinaire competenties:
  Opmerkzaamheid
  Inlevingsvermogen
  Zorgvuldige en grondige werkhouding
  Eigen initiatief
  Goede communicatieve vaardigheden
  Verantwoordelijkheidsgevoel
  Organisatorisch talent
  Praktisch ingesteld
  Plichtsbesef
  In teamverband kunnen werken
Goede manieren
  Belangstelling voor – en verstand van – landbouw, tuinbouw en handwerk.
  Belangstelling voor mens-omgevingsrelaties ten behoeve van medische, voedings- en  gezondheidskwesties

2. Praktische competenties:
1. Werken in bestaande woonvoorzieningen ter bevordering van autonomie en participatie en ter voortdurende
ontwikkeling van geïntegreerde vormen
2. Werken in bestaande dagopvangfaciliteiten ter bevordering van autonomie en participatie alsook een meer
geïntegreerde houding, ook in het omliggende landelijke gebied.
3. Voorbereidend werken ten behoeve van vernieuwende
woon- en werkwijzen, vooral   op lokaal en regionaal
niveau alsmede individuele zelfontplooiing.
4. Ontwikkelen van integratie in landelijk gebied. De deskundige dient daarom vaardig te zijn in het opzetten
van alle typen zorglandbouw en geïntegreerde landbouw in het agrarische gebied in de hoedanigheid van
een actieve ontwikkelingspartner.

  Emotionele/geestelijke stabiliteit
  Het vermogen om beslissingen te nemen en om zaken
door te voeren, mogelijk tegen weerstand in
  Begrip van de werking van het sociale stelsel
  Goed met ethische en religieuze vraagstukken kunnen
omgaan
  Belangstelling voor muziek en kunst
  Het vermogen om met conflicten om te gaan en het
kunnen accepteren van uiteenlopende ideeën
  Zakelijke aangelegenheden kunnen behartigen en het
kunnen berekenen van winstgevendheid
  Budgettering
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3. INCLUFAR CURRICULUM – STRUCTUUR
Specifieke doelen van de verdere beroepsopleiding
Naast de hierboven genoemde doelen, behelst het profiel van de expert de ontwikkeling van een salutogenetische,
d.w.z. een toekomstige, gezondheidsbevorderende omgeving.
Het concept “salutogenese” wordt ook in de praktijk gebracht overeenkomstig het kernelement “ervaring van samenhang”  van A. Antonovsky met de drie componenten:
Begrijpelijkheid
Beheersbaarheid
Zinvolheid
Dit doel zal daarom op een specifieke wijze in de landelijke omgeving worden ontwikkeld.

Niveaus en inhoud van de opleiding
Het lesmateriaal is onderverdeeld in drie vaardigheidsgebieden:
» Kennis en denken – door nauwgezet te werken aan concepten
» Openheid en emotionele competentie – door reflecterende groepsactiviteiten en kunstzinnige oefeningen
» Kennis en actie – door opgedane kennis en ervaring in de praktijk te brengen
Hoofdthema’s:
1. Antropologie (beelden van de mens, biografie, vragen over gezondheid en ziekte)
2. Ontwikkelen van relaties (volwassenenonderwijs)
3. Ontwikkeling van leven en omgeving
4. Omgevingsontwikkeling voor werk en beroep
Alle vier hoofdthema’s zullen worden aangevuld met thema’s t.a.v. recht, economie en kwaliteitsontwikkeling.

Structuur van curriculaire doelstellingen:
Elk niveau omvat doelstellingen op het gebied van kennis, de emotioneel-psychologische dimensie en actie.
Niveau 1. Antropologie en basiskennis
Niveau 2. Het opbouwen van relaties
Niveau 3. Leiden van het dagelijks leven
Niveau 4. Leiden van het werkzame leven

4. PROJECTOMVANG
850 lesuren:
Niveau 1: 150 uur
Niveau 2: 250 uur
Niveau 3: 120 uur
Niveau 4: 100 uur

+

Economie:			
Recht:			
Kwaliteitsontwikkeling:

100 uur
80 uur

  60 uur
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+

Projectwerk (verplicht)

       360 uur

Documentatie en kwalitatief werk (dagelijks)

c.a. 150 uur

Organisatorische activiteiten

c.a. 150 uur

        

Regelmatig werkoverleg

        

c.a.   50 uur

KWALIFICATIES en STUDIEPUNTEN (ECTS)
De opleiding tot Expert op het gebied van „Geïntegreerde Landbouw en Plattelandsontwikkeling“ is op Bachelorniveau. De kwalificatie in het Europese overdrachtssysteem van studiepunten (Engelse afkorting: ECTS) is als volgt
opgebouwd:

Berekeningsgrondslag: studielast per ECTS-punt van 25 of 30 uur
ECTS-punt van
25 uur

ECTS-punt van
30 uur

4

3,33

10

8,33

Hoofdthema 3: Wonen

5

4

Hoofdthema 4: Werken

4

3,33

9,6

7,96

14,4

12

Andere leerdoelen tijdens het werk:
Documentatie en Kwaliteit – Organisatie – regelmatig werk- en lesoverleg/
bijeenkomsten

14

11,6

Totaal

61

50,4

MODULE
Hoofdthema 1: Antropologie
Hoofdthema 2: Opbouwen van relaties

Geïntegreerde hoofdthema’s:
Economie – Recht – Kwaliteitsbeheer en kwaliteitsgarantie
Projectwerk

De toelatingseis op basis van vooropleidingen en relevante werkervaring bedraagt 100 – 140 ECTS-punten.
KWALIFICATIE
Aan het eind van de opleiding is er een afsluitend examen. Het examen is toegankelijk voor cursisten die kunnen bewijzen dat ze de lessen regelmatig hebben bijgewoond en die de eindtoetsen naar aanleiding van de vier hoofdthema’s
van de opleiding hebben gehaald.
Het examenreglement is beschikbaar.
EISEN
Inschrijving voor de opleiding vereist een kwalificatie in een relevante beroepsopleiding, zoals landbouw, tuinbouw,
handvaardigheid, kunst, etc. of een voldoende aantal jaren bewezen praktijkervaring in één van deze beroepen.
WERKTERREINEN
Mogelijkheden t.a.v. de belangrijkste werkterreinen:
» intern met als kernthema interne milieu-ontwikkeling;
» extern met als kernthema externe milieu-ontwikkeling, integratie in de regionale omgeving, regionale ontwikkeling
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5. ERKENNING VAN DE EXPERT OP
EUROPEES NIVEAU
EQF – ISCED – DQR
Beroepen en opleidingen worden erkend binnen Europees kader op basis van de volgende algemene voorschriften:
Europees Kwalificatieraamwerk (Engelse afkorting: EQF)
8 omschreven kwalificatieniveaus
DQR (Duits Kwalificatieraamwerk) – als voorbeeld van een nationale verwijzing naar de EQF:
Vereisten:
»  Drie competentieniveaus:
1. VAKCOMPETENTIE (bijv. kennis, vaardigheden, evaluatie)
2. PERSOONLIJKE COMPETENTIE (bijv. onafhankelijkheid, zelfredzaamheid/verantwoordelijkheid, reflexiviteit
en leervermogen)
3. SOCIALE COMPETENTIE (in teamverband kunnen werken, leiderschapskwaliteiten, werken aan gezamenlijke ontwikkelingsprojecten (‘co-development’) en communicatie)
»  Acht niveaus:
In overeenstemming met EQF/DQR kent de opleiding “Expert op het gebied van geïntegreerde landbouw en
plattelandsontwikkeling” de volgende niveaus:
4= Vakman
5= Specialist, technicus
6= Bachelor, Master
Een kwalificatie op niveau 4 vormt een vereiste voor inschrijving, niveau 5 en 6 zijn streefniveaus.
Internationale standaardclassificatie voor onderwijs (Engelse afkorting: ISCED)
De indeling van scholen door UNESCO. 8 niveaus.
In deze indeling heeft de opleiding „Expert op het gebied van geïntegreerde landbouw en plattelandsontwikkeling“
niveau 5:
»  Niveau 4: Post-secundair, niet-tertiair onderwijs
»  Niveau 5: Tertiair onderwijs (eerste fase)
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6. ARBEIDSMARKT
Doelgroep en vraag (bijvoorbeeld Duitsland)
De doelgroep voor dit beroep is afkomstig uit verschillende richtingen:
1. Mensen in bestaande voorzieningen die nieuwe zorggebieden willen verkennen.
2. Mensen die al in deze sector werken maar nog geen kwalificatie hebben die aan de wettelijke vereisten voldoet.
3. Deelnemers die een nieuwe werkrichting zoeken en die bijvoorbeeld graag een sociaal beroep willen. Dit kan
een handwerkberoep of een zakelijk beroep zijn.
4. Opleidingsmogelijkheden voor mensen die zelf zorg nodig hebben, bijv. bij juridische en economische kwesties
en op het gebied van kunstnijverheid.

Europese arbeidsmarkt
Nog voordat het INCLUFAR-project begon in oktober 2013, was het duidelijk dat er geen passende institutionele kwalificatie voor bestond, noch in Duitsland noch in de zeven partnerlanden (NL, FIN, NO, EE, A, BG, TR). Tijdens het
project werd het gaandeweg duidelijk dat er vooral in Scandinavische landen toenemende druk door sponsoren werd
opgelegd om de aanwezigheid van gekwalificeerd personeel in de faciliteiten op te schalen. Voor dit project is er in de
Scandinavische instellingen alleen al behoefte aan 2 gekwalificeerde personeelsleden per voorziening per jaar, d.w.z.
ongeveer 30-50 in totaal.

7. ANDERE BEROEPEN IN DE SECTOR
A:
Maatschappelijk werker die mensen met een beperking ondersteunt
» Professioneel niveau: 2 jaar: 1340 les-eenheden en 1200 uur praktijkervaring (waarvan 120 uur in een ander
werkveld van gehandicaptenzorg)
» Diploma-niveau: 3 jaar
Thuishulp: 200 leseenheden, 200 uur praktijkervaring
BG:
Specialist (expert) sociaal-maatschappelijke activiteiten: Opleiding: Bachelor of Master’s diploma op het gebied van
maatschappelijk werk
Organisator van sociaal-maatschappelijke dienstverlening – Verschil: geen expert-status. Opleiding: middelbare
school
Therapeutische activiteiten. Opleiding: middelbaar onderwijs, hogeschool of universiteit
DE:
Ergotherapeut (Duits: “Heilerziehungspfleger” (HEP)) – gekwalificeerd beroep, middelbare opleiding
Geaccrediteerd expert op het gebied van werk- en beroepsondersteuning in werkplaatsen voor mensen met een
beperking – (Duitse afkorting: gFAB) – bijscholingskwalificatie, veronderstelt vooropleiding
Maatschappelijk assistent – gekwalificeerd beroep
Maatschappelijk werker – hogeschoolopleiding of universitaire opleiding
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EE:
o
o

..
..

FIN:
Universiteit:
Momenteel geen universitaire opleiding vereist voor dit werkterrein.
Hogeschool:
”Sosionomi (AMK)” (NL: komt ongeveer overeen met “maatschappelijk werker” (BA)).
Een professionele beroepsopleiding (geen voortdurende professionele ontwikkeling) met 140 opleidingsweken (210
studiepunten) verspreid over 3,5 jaar.
Beroepsopleiding:
A.)
Opleiding tot „Lähihoitaja“ (NL: erkend praktijkverpleegkundige, zie: Praktijkverpleegkundige, Klantendiensten en Informatiemanagement (Studieprogramma).
Interne opleiding van 120 weken met inbegrip van lesdagen en praktijkervaring in andere faciliteiten – specialisatie in
het werken met mensen met een beperking.
B.)
„Hoiva Avustaja“ opleiding (NL: komt ongeveer overeen met „verzorgende“) met theorie en interne opleiding – 34 werkweken interne opleiding.
Vereiste expertniveau:
Vanaf 2015: een medewerker opgeleid tot niveau 0,5 – 0,7 in maatschappelijk werk.
NL:
Medewerker maatschappelijke zorg,
Niveau 4 – sociaal pedagogisch werk; 2 jaar
Twee routes: - Studie / Praktijk (BOL) en Werk / Studie (BBL)  
Werkbegeleider zorglandbouw / Vakbekwaam medewerker BD-landbouw, specialisatie zorg.
Niveau 3.  Alleen op Warmonderhof / Dronten. Twee dagen per twee weken. BBL
Sociaal pedagogische hulpverlening (SPH); Niveau 5
4-jarige opleiding; kan ook in deeltijd worden gedaan. 3 jaar met vooropleiding.

NO:
Gezondheid & Huisbewaarder (3 jaar)
2 jaar school en 1 jaar werkervaring 100%;  981 uur per jaar x 2 = 1962 uur = examen
Verscheidene avondcolleges bieden dit aan als je werkervaring hebt van 100% en je kunt het examen doen na c.a. 200
uur. De vereiste is vaak dat je daarvoor een of twee jaar gewerkt moet hebben.

TR:

o

..

o

..
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8. VERDERE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN
Na het voltooien van de cursus is er een aantal mogelijkheden:
Aanvullende modules
b.v.
»  Integratie en plattelandsontwikkeling
»  Duurzaamheid
»  Duurzame landbouw
» Landschap – perceptie en haar rol in sociale therapie
»  Psychiatrische ziekten, diagnose en therapie
»  Specifieke diagnostische problemen en processen
Dit soort modules kan de specialisaties verbreden en verdiepen, maar andere modules voor het verbreden en verdiepen van functionele en leiderschapskwaliteiten zijn ook mogelijk.

Bachelor en Master’s opleidingen
Bijscholing op academisch niveau. Dit vereist over het algemeen meer kwalificaties op het niveau van hoger onderwijs.
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