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Ervaringsdeskundige in de zorg (2 jarig
programma)

Wat kun je van ons verwachten
Bij ons leer je hoe je je ervaringen als cliënt binnen
het geestelijke gezondheidsdomein in
wederkerigheid kunt inzetten om anderen te
ondersteunen bij het vinden van ruimte voor hun
persoonlijk herstelproces en hoe je je eigen
ervaringen kunt inzetten om een
herstelondersteunende omgeving en zorg te
bevorderen.

Wat verwachten wij van jou
Je hebt een evenwichtige balans gevonden in je
eigen herstelproces en je kiest er bewust voor jouw
ervaringen in te zetten in de functie van
ervaringswerker. Je bent geïnteresseerd in
maatschappelijke en sociale onderwerpen. Je bent
empathisch, kunt mensen hoop bieden, maar je
kunt ook confronteren als dit nodig is. Want een
helpende hand alléén is vaak niet de oplossing.
Uiteindelijk gaat het erom dat mensen zelf (weer)
de regie over hun leven gaan voeren. Je bent
ondernemend, creatief  en iemand met daad- en
overtuigingskracht die in kansen denkt en mensen
kan mobiliseren. Je bent gedurende de opleiding
werkzaam (of loopt stage) als ervaringsdeskundige
binnen het domein van GGz, verslavingszorg of
maatschappelijke opvang.

In het kort
De Ad (Associate degree) Ervaringsdeskundige in
de zorg leidt op tot ervaringsdeskundigen
(ervaringswerkers) in het sociale domein van de
geestelijke gezondheidszorg (GGz, verslavingszorg
en maatschappelijke opvang). De kern van
ervaringsdeskundigheid bestaat uit het vermogen
om op grond van eigen herstelervaringen voor
anderen ruimte te maken voor herstel.

Let op: Fontys Hogeschool Sociale Studies is
voornemens in studiejaar 2016 – 2017 een Ad
Ervaringsdeskundige in de zorg te starten. De
goedkeuring van het ministerie is inmiddels
binnen en nu volgt er nog een kwaliteitstoets
van het accreditatie-orgaan. Dit besluit wordt
uiterlijk juli 2016 verwacht.

Inhoud
Het betreft een tweejarig programma dat onderdeel
uitmaakt van de vierjarige opleiding (bachelor)
Social Work. Je volgt voor 50% het programma van
de reguliere bacheloropleiding en voor 50% volg je
een specifiek programma, dat geënt is op het
landelijke beroepscompetentieprofiel
ervaringsdeskundigheid.



Instroomprofiel 

Havo VWO

CM + +

EM + +

NG + +

NT + +

Voor de opleiding Sociale Studies ben je toelaatbaar met minimaal een MBO niveau
4 opleiding, een HAVO- of VWO- diploma. Er zijn geen specifieke profieleisen. Een
andere belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan de opleiding is dat de
aspirant-student aantoonbare cliëntervaring heeft opgedaan in de GGz-sector,
verslavingszorg en/of maatschappelijke opvang.

Studiekosten 
Ga naar de collegegeldmeter en je weet
precies hoeveel je moet betalen aan
collegegeld  fontys.nl/collegegeldmeter

Kosten (deels) aftrekbaar
Deeltijdstudenten komen niet in
aanmerking voor studiefinanciering. In
sommige gevallen kun je kosten die je
maakt voor je studie van de belasting
aftrekken. Kijk voor meer informatie op
www.belastingdienst.nl.

Open dagen en zo... 
Open dagen en avonden
Eindhoven

Algemene vragen over
Fontysopleidingen?

T: 08850 80000

Aanmelden 
Je interesse voor deze Ad kun je
kenbaar maken door contact te
leggen met Jos Terhaag via
e-mail: j.terhaag@fontys.nl of
telefoon: 08850-75729. Doe dit wel
voor 1 mei 2016.

fontys.nl/studielink-dtStudiekeuze 
Om zeker te weten of de
opleiding van jouw keuze ook
goed bij je past, biedt Fontys jou
een studiekeuzecheck aan. De
studiekeuzecheck is voor
deeltijdstudenten niet verplicht en
dus optioneel voor alle
aanmelders voor het eerste jaar
van een bacheloropleiding of
Associate degree programma.
Met uitzondering van studenten
met een buitenlands diploma en
aanmelders voor een
selectieopleiding.


Deze opleiding leidt op
tot de graad

01-06-2016
16-03-2016

Het eerste jaar
De vakken rondom specifieke
ervaringsdeskundigheid zijn oriëntatie op
ervaringsdeskundigheid en herstelondersteunende
werken gebaseerd op de basismodules van het
landelijke basiscurriculum. O.a. herstel,
empowerment en stigma, ervaringsdeskundigheid en
tenslotte herstelondersteunende zorg.

De vakken vanuit het reguliere programma zijn een
combinatie van theoretische vakken (b.v.
psychologie, agogiek en ethiek) en vaardigheden
(b.v. communiceren).

Hoeveel uren per week ben je met je studie
bezig?


Theorie8 uur 
Zelfstudie16 uur 
Praktijk16 uur 

Hoe is de studie ingedeeld?

Theorie 20%

Zelfstudie 40%

Praktijk 40%

De studiebelasting van 40 uur per week is berekend
over 42 lesweken in een jaar. Een studiejaar bestaat
uit 4 lesperiodes van ongeveer 10 weken (en de
laatste periode 12 weken) waarin je één vaste dag in
de week les volgt. Deze tijd moet je dus iedere week
vrij kunnen maken naast je werk- en privéleven.

Wat kun je ermee?

Met het behalen van het getuigschrift
Ervaringsdeskundige in de zorg kun je binnen de
genoemde sector in aanmerking komen voor de
functie ervaringswerker. Je kunt dan aan de slag als
ervaringsdeskundige in de GGz-zorg,
maatschappelijke opvang of verslavingszorg. Bij de
voorbereiding van de Ad is er een
arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd binnen de sector
van Zuid-Oost-Brabant. De conclusie is dat er
voldoende beroepsperspectief wordt gezien voor de
ervaringswerker. In de toekomst willen we
onderzoeken of het ook mogelijk is om dit te
verbreden naar het domein van de Jeugdzorg.
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