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Leidende gezichtspunten van de scholing  
binnen de Academ

ie Antroposofische G
ezondheidszorg

1. 
D

e Academ
ie w

il een scholingsvorm
 en een opleidingsinhoud presenteren die m

eerde-
re doelen dient. D

eze ontw
ikkelingsdoelen vorm

en een geïntegreerd geheel en zijn te 
onderscheiden in:

a. 
Antroposofische beroepsontw

ikkeling 

 
Een oriëntatie op en verruim

ing van de zorg door antroposofische gezichtspunten. H
et 

betre!
 alle betrokkenen in de zorg, dus ook in m

anagem
ent en facilitaire diensten. 

b. 
Individuele ontw

ikkeling

 
D

e inhoud en m
ethodiek richten zich op de cursist als persoon. N

aast oriëntatie bieden 
w

e ook de m
ogelijkheid tot kennisontw

ikkeling en verdieping en zelfreflectie. D
aarbij 

gaan persoonlijke, ontw
ikkeling en professionalisering hand in hand. 

c. 
Sam

enw
erkings-ontw

ikkeling

 
Antroposofische zorg floreert bij uitstek in sam

enw
erkingsverbanden. D

it w
ordt gefacili-

teerd door interdisciplinariteit en sam
enw

erking.

D
e scholing van de Academ

ie w
il dienend zijn 

aan een heel com
plete zorg. D

e visie van de 
antroposofische gezondheidszorg biedt het kader 
voor onze scholing en didactiek.  K

ernaspecten van 
deze zorg zijn: een spirituele visie gericht op de 
ontw

ikkeling van het individu, op versterking van de 
gezondheidskrachten en vitaliteit, heel de m

ens en 
interdisciplinair van aard.
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2. 
O

ntw
ikkelingsleren als uitgangspunt

a. 
D

e inhoud en de vorm
 van het onderw

ijs dienen de eigen-ontw
ikkeling van de deelne-

m
ers. D

e vraag daarbij is: “w
at kunnen w

ij de deelnem
er bieden om

 de eigen ontw
ikke-

lingsvraag in een nieuw
e fase te brengen?”, zow

el professioneel, als individueel. 

b. 
B

innen de bestaande them
a’s en opbouw

, is ruim
te om

 in te gaan op de individuele be-
hoe!

en of them
a’s die in de groep leven.

c. 
H

et gaat erom
 elke cursist aan te m

oedigen een ‘eigen antroposofie’ te ontw
ikkelen m

et 
behulp van het gebodene.

d. 
D

e persoonlijke kw
aliteiten van de cursisten als zorgverlener w

orden bevorderd en prak-
tisch bruikbaar gem

aakt.

e. 
O

efeningen w
orden aangereikt om

 de m
ogelijkheid tot innerlijke scholing aan te bieden 

en hierover uit te w
isselen.

3. 
Fenom

enologie als m
ethode

 
D

e cursisten m
aken kennis m

et de fenom
enologie als w

etenschappelijke m
ethode aan de 

hand van w
aarnem

ingsoefeningen en begripsontw
ikkeling in de praktijk. H

et verschil m
et het 

gangbare causaal-analytische denken en doen in de huidige gangbare w
etenschap kunnen de 

cursisten zich bew
ust w

orden.

a. 
Leren w

aarnem
en.

b. 
Leren beleven aan de dynam

iek van de w
aarnem

ing.

c. 
Leren betekenis geven (denken).

d. 
W

at spreekt eruit? W
at is w

ezenlijk? 

e. 
D

w
ars op je zelf leren kijken: jezelf leren kennen in het w

aarnem
en en betekenis geven. 

4. 
Ervarend leren

a. 
H

et streven is om
 eerst een ervaringsinhoud te brengen, voordat er antroposofisch 

conceptuele begrippen (zoals bijvoorbeeld de vier w
ezensdelen , levensprocessen, etc.) 

gehanteerd w
orden. O

m
 zo het evidentie-beleven te w

ekken. D
it ter bevordering van een 

eigen en authentiek ‘verstaan’ van antroposofie.

V
ISIE O

P SCH
O

LIN
G

w
aarnem

ing versterken,  
ervarend leren, kunstzinnig, 
spiritueel, integratief
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b. 
Van de bedoelde inhouden (w

ezensdelen, levensprocessen, etc.) w
orden voorbeelden 

gegeven van hun zichtbare w
erkzaam

heid, zo m
ogelijk afkom

stig uit de zorgpraktijk.

5. 
Leren als zelfreflectie en reflectie op natuur en m

ens

a. 
H

et principe van ‘inzicht in de m
ens door inzicht in de natuur’ en vice versa, als m

ethodi-
sche leidraad en handreiking.

b. 
Zelfreflectie door het leren aan de hand van de zeven leerprocessen en [het] schrijven 
van [een] portfolio.

6. 
D

e rol van de kunsten

a. 
H

et leerproces m
oet de hele m

ens betreffen D
e kunsten zijn daarom

 in de cursus een 
integraal onderdeel van het leerproces. D

e cursisten kunnen denkend, w
aarnem

end, 
voelend en bew

egend ervaren w
aar het om

 gaat en vanuit directe ervaring them
a’s 

verw
erken. 

7. 
Integratie en interdisciplinariteit

a. 
Integratie van ‘reguliere’ en ‘antroposofische’ kennis en ontw

ikkeling is een essentieel 
aspect van de leerw

eg. Cursisten leren inzien dat het om
 een integratieve ontw

ikkeling 
van de zorg gaat. 

b. 
H

et onderw
ijs is m

ulti- en w
aar m

ogelijk interdisciplinair.  H
et  is gericht op uitw

isseling  
en het  sam

enw
erken in een patiëntgerichte zorg. O

ok beroeps-specifieke  aspecten 
kom

en daarbij in de scholing aanbod.

c. 
Interdisciplinariteit w

ordt verder ontw
ikkeld door doelgerichte sam

enw
erking van de 

beroepsgroepen die het onderw
ijs dragen en ontw

ikkelen.

M
ISSIE

door interdisciplinaire 
sam

enw
erking en scholing  

beter w
orden!
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Leerproces ten aanzien van het onderw
ijs  

binnen de Academ
ie Antroposofische G

ezondheidszorg
 B

enoem
 een groepslid die de tijd en het proces bew

aakt gedurende de sessie (20 m
inuten)

Stap 1: H
et them

a opnieuw
 verw

oorden, opnem
en in een adem

end proces

- 
W

at is er gezegd?

- 
W

at heb ik gehoord?

D
e opdracht is dat elke groepje of de gehele groep hetgeen is gezegd of gelezen w

eer op-
nieuw

 opbouw
t in uitw

isseling m
et elkaar, zonder de eigen inbreng.

Stap 2: Je m
et het them

a verbinden door te m
erken of je je aan het them

a verw
arm

t of 
verkoelt

-  
W

at hee!
 je het m

eest getroffen?

-  
W

aarvan w
erd je enthousiast?

- 
W

aarvan verkoelde je?

O
pdracht aan de groep is deze leerm

om
enten te delen zonder m

et elkaar in discussie te gaan.

Stap 3: H
et them

a verteren, afbreken en je eigen m
aken

 
D

e groep, en ieder persoonlijk haalt de belangrijke, w
ezenlijke punten uit de lezing of de 

tekst en aan deze punten w
ordt nu gew

erkt. 

- 
D

oor jezelf en de ander te bevragen over het begrip dat is ontstaan. 

- 
D

oor onderling te vergelijken.

- 
O

ordelen uit te spreken.

- 
Verdiepende en verhelderende open vragen te stellen.

D
it kan in jezelf en ook in de groep he!

ige discussies opleveren. 

Stap 4: Individualiseringsstap in het leerproces

5 m
inuten stilte w

aarin elke deelnem
er voor zichzelf opschrij!

:

- 
W

elke nieuw
e gedachten, nieuw

e gevoelens of nieuw
e intenties zijn er in m

ij ontstaan? 


