
OPLEIDING IK DEEL MIJN ERVARING
EEN OPLEIDING TOT  

ERVARINGSDESKUNDIGE  
VOOR MENSEN MET EEN  

LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING

#DENKGROTER



Je leert welke ervaringen voor jou belangrijk zijn en deze ervaringen te delen met andere cursisten. Ook leer je jouw  
verhaal te ‘vertellen’ en hoe je anderen daarmee kunt ondersteunen. Je wordt deskundig in het gebruiken van jouw  
ervaringen. Zo word je ervaringsdeskundig. Als cursist ga je belangrijke ervaringen met elkaar delen. Je gaat je richten op 
de thema’s leren, veranderingen, begeleiding en erbij horen. Basiselement van de opleiding is om meer regie te krijgen  
over jouw eigen leven om anderen hiermee te kunnen helpen. Naast de opleiding loop je stage.

 

UIT EIGEN ERVARING...

‘WAAROM IK AAN DEZE OPLEIDING BEN BEGONNEN? ALS BELANGEN- 

BEHARTIGER GING IK AL MET CLIËNTEN IN GESPREK OVER HUN WENSEN, 

OVER DAGBESTEDING BIJVOORBEELD. IK WIST AL HEEL VEEL VAN MEZELF, 

MAAR TOCH HEB IK TIJDENS DEZE OPLEIDING GELEERD OM SOMS OOK 

‘NEE’ TE DURVEN ZEGGEN. MAAR OOK OM ‘JA’ TE ZEGGEN TEGEN EEN 

UITDAGING DIE IK GRAAG WIL AANGAAN. EN UITPROBEREN OF HET IETS 

VOOR ME IS. IN DE PRAKTIJK GEEF IK NU GASTLESSEN. IK WERK OOK IN 

HET RADBOUD ALS CO-ONDERZOEKER, DAAR HELP IK BIJ TEKSTEN ZODAT 

ZE MAKKELIJK TE LEZEN ZIJN, VOOR ALS IEMAND NAAR DE DOKTER OF 

HUISARTS GAAT. IK GEEF OOK ADVIEZEN AAN DOKTERS OVER HOE ZE 

BETER OM KUNNEN GAAN MET MENSEN MET LICHT VERSTANDELIJKE 

BEPERKING EN ZICH BETER KUNNEN VERWOORDEN, ZODAT ZE BETERE 

RESULTATEN KUNNEN LEVEREN.’  

Anneke van der Cruijsen

‘IK BEN EEN ALLEENSTAANDE MOEDER MET EEN DOCHTER DIE ONDER 

ANDERE AUTISME HEEFT. IK KON HET NIET ALLEEN EN KWAM BIJ 

AMARANT TERECHT. IK BLEEK EEN LAGER IQ TE HEBBEN. GAANDEWEG 

BEN IK MET MIJN DOCHTER EEN WEG NAAR ZELFSTANDIGHEID GAAN 

VOLGEN EN NAAR GROEI VAN MEZELF, NAAR WAAR IK NU BEN! MIJN 

INTERESSE WERD GEWEKT, DOORDAT IK VIA MIJN BEGELEIDSTER VAN 

HET OUDER-KIND PROJECT, UITGENODIGD WERD VOOR EEN WERKGROEP 

WAAR EEN AANTAL DOCENTEN BIJ AANWEZIG WAREN. IK HEB MET HEN 

OVER VERSCHILLENDE ONDERWERPEN GESPROKEN. ZIJ ZEIDEN: JE GEEFT 

ZO’N GOED ADVIES, JE VERTELT ER ZO GEMAKKELIJK OVER, JE ZOU ER 

EIGENLIJK IETS MEE MOETEN GAAN DOEN.’

Petra van den Hout

OPLEIDING TOT
ERVARINGSDESKUNDIGE

Praktische informatie

 
•  Op 5 oktober 2017 is er een voorlichtings-

bijeenkomst van 10.30-13.30 uur
•   Op 1 december en 14 december 2017  

van 10.00 uur tot 17.00 uur vinden er  
toelatingsgesprekken plaats

•  De opleiding bestaat uit 21 lesdagen
•   Wekelijks is er op donderdag een lesdag  

van 4 uur (m.u.v. de schoolvakanties)
•  De eerste lesdag start op 18 januari 2018
•  De laatste lesdag is op 28 juni 2018
•   De toets en afsluiting vinden plaats  

op 5 juli 2018.

‘FONTYS HOGESCHOOL SOCIALE STUDIES LAAT CURSISTEN GROEIEN,  

ZE KRIJGEN MEER ZELFVERTROUWEN EN HUN EIGENWAARDE NEEMT 

ENORM TOE.’

Marie-Jeanne van Zon, Praktijkcoördinator ervaringsdeskundigen 

 

‘JOUW ERVARINGEN AAN ANDEREN VERTELLEN, ZODAT JE ZELF ALS PERSOON 

KUNT GROEIEN EN ANDEREN ZICH KUNNEN HERKENNEN EN LEREN VAN 

JOUW ERVARING, DAAR DRAAIT HET OM BINNEN DEZE OPLEIDING’ 

Annemarie Heuver, Docent



De opleiding heeft 4 hoofdthema’s, een presentatie en  
een stage.

Thema 1: Leren 
In dit thema wordt er gekeken naar jouw eigen  
ervaringen
• Wat heb jij nodig om goed te leren?
•  Welke ervaringen heb jij opgedaan met school / leren?

Thema 2: Veranderingen
Bij dit onderdeel wissel je eigen belevenissen uit met de 
andere studenten
•  Welke verandermomenten zijn belangrijk in je leven?

Thema 3: Begeleiding
• Hoe ga jij om met begeleiding?
• Hoe gaat begeleiding om met jou? 

Thema 4: Erbij horen
• Hoe gaat dat, erbij horen?
  Je maakt hierover een portfolio. Een portfolio is een 

persoonlijke map waarin jij beschrijft wie je bent, welke 
belangrijke ervaringen je hebt met de 4 thema’s en wat 
je van anderen geleerd hebt. Bij deze thema’s komen de 
volgende hoofdonderdelen in de lessen terug:

• Wie ben ik?
• Heb jij dat ook?
• Wat kan ik ermee doen?

Presenteren
Je leert jezelf presenteren als ervaringsdeskundige. 
Je leert vertellen over je ervaringen, je leermomenten,  
je stage en je portfolio

De opleiding is voor mensen met een licht verstandelijke 
beperking van 21 jaar en ouder.

Er is een hoofddocent van Fontys Hogeschool Sociale Studies. Deze docent heeft ervaring in het werken met ervaringsdes-
kundigen binnen het werkveld. Ook is er een co-docent, de co-docent heeft een licht verstandelijke beperking en ervaring 
met deze opleiding. Ex-cursisten van het afgelopen schooljaar komen jou ook ondersteunen.

INHOUD VAN DE OPLEIDING

WIE ZIJN JE DOCENTEN?

VOOR WIE IS DE OPLEIDING
Toelatingseisen
Jij hebt ervaring met:

• Het geven van jouw mening
• Het op een rijtje zetten van jouw zaken
• Het kijken naar jezelf en jouw situatie
• Het samenwerken en luisteren naar anderen
• Op tijd komen
• Je houden aan afspraken

Je wilt als cursist:

• Jezelf beter leren kennen
• Op zoek gaan naar jouw krachten
• Jouw ervaringen delen met anderen
• Je in zetten om anderen te ondersteunen
• ‘Een opleiding volgen’

Je herkent en erkent dat je een licht verstandelijke  
beperking hebt en zit niet steeds in crisissituaties.

Stage
De stage begint zodra de opleiding begint. Je krijgt een 
praktijkbegeleider van je organisatie toegewezen. Samen 
met de praktijkbegeleider wordt goed gekeken waar jij kan 
leren om je ervaringen in te zetten.  
Je loopt stage binnen de organisatie waar je woont / leeft of 
waar jij begeleiding krijgt. Deze stage bestaat uit het vervullen 
van een taak of rol waarbij je jouw ervaringen kunt inzetten.

Lesdagen
Er zijn 21 lesdagen, een toelatingsgesprek en een toetsdag
• 4 lessen over het thema leren
• 4 lessen over het thema veranderen
• 4 lessen over het thema begeleiden
• 4 lessen over het thema erbij horen
 iedere vierde les gaat over je portfolio
• 1 overgangsles
• 3 lessen over presenteren
• 1 les voor de toets voorbereiding
 

De volgende lesvormen komen aan bod: Luisteren, praten, 

schrijven, doen, bewegen, samenwerken, werken met video, 

huiswerkopdrachten en we gaan werken aan je portfolio.

Hoe is de opleiding ontstaan?
De stichting ‘Regie over het eigen leven’ is met het initiatief 
gekomen voor deze opleiding. De opleiding heeft een keer 
een pilot gedraaid, in samenwerking met de Universiteit van 
Tilburg en Tranzo. Deze is wetenschappelijk onderzocht en 
op basis van de resultaten is de opleiding in 2013 definitief 
gevormd. Op dit moment is er een groep van vijftien organi-
saties die samenwerken binnen dit consortium. Vanuit de 
zorgorganisaties worden meestal een of meerdere cursisten 
aangeleverd.

De organisaties zijn: Amarant groep, Dichterbij, S&L zorg, 
Zuidwester, ORO, SOVAK, Severinus, Prisma en SDW.

Maar in het consortium wordt breder samengewerkt  
namelijk ook met Koraal, LFB, CZ, MEE de Meentgroep,  
Fontys Hogeschool Sociale Studies en Tranzo.

Hoe sluit je de opleiding af?
De toets bestaat uit:

• Een portfolio over de 4 thema’s
•  Een presentatie over jouw leermomenten, je stage en 

jouw portfolio
 
Bij een voldoende voor jouw portfolio en je presentatie ont-
vang je een certificaat van Fontys Hogeschool Sociale Studies 
voor ervaringsdeskundige.
 
We gaan er van uit dat je alle lessen aanwezig bent. Bij meer 
dan drie keer afwezigheid krijg je geen certificaat



AFSLUITING 13 JULI 2017  
‘IK DEEL MIJN ERVARING’



SELECTIE,  
AANMELDING,  
STUDIEKOSTEN
Hoe neem je deel aan de opleiding?
Iedere organisatie heeft zijn of haar eigen manier om  
cursisten te werven.

Selectie
Per deelnemende hulpverlenende organisatie kunnen een 
aantal cursisten deelnemen aan de opleiding tot ervarings-
deskundige. De cursisten moeten voldoen aan de eerder 
genoemde toelatingseisen. De organisaties kiezen zelf de 
cursisten. Door het voeren van gesprekken met praktijk- 
begeleiders, leden van de klankbordgroep, het lezen van de 
brochure en het bekijken van promotiefilmpjes helpt het de 
organisatie en cursist om een goede keuze te maken voor 
het volgen van de opleiding.

Op 5 oktober 2017 van 10.30-13.30 uur is er een voorlichtings- 
bijeenkomst. Kandidaat cursisten kunnen komen kennis- 
maken met Fontys, het gebouw, praktijkbegeleiders,  
docenten en ex-cursisten. Je kunt vragen stellen en extra 
informatie krijgen. De hulpverlenende organisaties melden 
daarna de definitieve cursisten aan bij de opleidings- 
coördinator voor het volgen van de opleiding. Op 1 december 
en 14 december 2017 vinden er toelatingsgesprekken plaats 
op Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Studiekosten en vervoer
De kosten van deze opleiding worden betaald door de 
organisaties die meedoen. Ook deelnemers van organisaties 
buiten het Consortium kunnen zich aanmelden. Zij dienen 
dan zelf met de organisatie een afspraak te maken over 
het betalen van de studiekosten. Vervoer naar de leslocatie 
wordt door de cursisten (of hun organisaties) zelf geregeld.

MEER INFORMATIE
Adresgegevens
Fontys Hogeschool Sociale Studies

Bezoekadres Ds. Th Fliednerstraat 2
5631 BN Eindhoven
Telefoon: 08850 79511
E-mail:  socialestudies@fontys.nl
 
Opleidingscoördinator
Annemarie Heuver
Telefoon:  08850 78830
E-mail:  ikdeelmijnervaring@fontys.nl
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