
VOOR WIE?

> Je hebt zelf ervaring als cliënt in de geestelijke 
gezondheidszorg of verslavingszorg.
> Je werkt in een functie waarbij een beroep gedaan wordt 
op je ervaringsdeskundigheid bij een zorginstelling en wilt 
daar theorie en vaardigheden toepassen in praktijk-
opdrachten.
> Je wilt aan de slag als professional om met jouw eigen 
ervaring en de kennis die je opdoet tijdens de opleiding 
anderen te helpen in hun herstelproces.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN

Als afgestudeerde ben je deskundig op het gebied van
herstel ondersteunende zorg. Je werkt bijvoorbeeld als 
coach voor herstelwerkgroepen, in Flexible Assertive 
CommunityTreatment (FAC-T)-teams of als trajectbegeleider.

STUDIEPROGRAMMA

De opleiding bestaat uit acht blokken van 10 weken:
Blok 1: Primaire socialisatie en beroepsidentiteit, 
Blok 2: Ondersteuning van individuele herstelprocessen I
Blok 3: Inrichten van herstelondersteunende zorg I
Blok 4: Bevorderen van emancipatie en van de 
maatschappelijke processen gericht op het tegen gaan van 
stigma(tisering) en het creëren van maatschappelijke 
kansen I
Blok 5: Ondersteuning van individuele herstelprocessen II
Blok 6: Inrichten van herstelondersteunende zorg II
Blok 7: Vrije keuzeruimte
Blok 8: Bevorderen van emancipatie en van de 
maatschappelijke processen gericht op het tegen gaan van 
stigma(tisering) en het creëren van maatschappelijke 
kansen II

STUDIEBELASTING

> 42 lesweken per jaar, gemiddeld 20 uur per week
(contacttijd en zelfstudie)
> De contacttijd bij de opleiding bestaat uit: kennis-           
verwerving, studiebegeleiding, super- en intervisie
> Je hebt in het eerste jaar 8 contacturen per week.
Verder besteed je ca. 12 uur alleen of met medestudenten
aan zelfstudie en projecten. Een significant aantal van deze
uren wordt ingevuld op je werkplek.
> In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60
studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten,
dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies.
Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd.
> Je bent minimaal 16 uur per week werkzaam of je loopt
16 uur stage als ervaringswerker bij een zorginstelling.
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TOELATINGSEISEN

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je zelf ervaring 
hebt als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg of 
verslavingszorg. Je moet een mbo-4, havo- of vwo-
diploma hebben. Voldoe je niet aan de toelatingseisen en 
ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 
21+-toelatingsonderzoek (www.hva.nl/onderwijs/praktisch). 
Daarnaast heb je een relevante werkplek van ten minste 16 
uur nodig in de psychiatrische of verslavingszorg. 

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN 

Deze opleiding wordt momenteel nog ontwikkeld. In het 
voorjaar verwachten wij een oordeel van het Nederlands-
Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) te krijgen of wij in 
september 2019 van start kunnen gaan met de opleiding. 

Laat jouw gegevens vandaag achter om op de hoogte 
te worden gehouden van de laatste ontwikkelingen of 
mail naar communitycollege@hva.nl.

Na inschrijving word je uitgenodigd voor de verplichte 
studiekeuzecheck.

ALGEMEEN
> studiegids.hva.nl
> hva.nl/collegegeld
> studiekeuze123.nl
> http://www.hva.nl/werken-en-studeren

CONTACT

Ervaringsdeskundige in de zorg (deeltijd)
Telefoon: 06 2115 7374
E-mail: communitycollege@hva.nl

Studievoorlichting algemeen
WhatsApp: 06 2115 5262 (ma/vr 10.00 - 16.30 uur)
Telefoon: 020 595 1405 (ma/vr 09.30 - 13.30 uur)
E-mail: studievoorlichting@hva.nl
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WIL JE JE EIGEN ERVARING ALS CLIENT IN DE 
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG INZETTEN OM 
ANDEREN TE HELPEN BIJ HUN HERSTEL? MET DE 
DEELTIJDOPLEIDING ERVARINGSDESKUNDIGE IN 
DE ZORG LEER JE HOE. 

De combinatie van leren en werken vormt de kern van 
het onderwijs. Je past je kennis uit de opleiding toe op de 
werkvloer en je brengt situaties uit de praktijk mee naar 
de lessen. Zo ontstaat een wisselwerking tussen studie en 
praktijk waarmee je het maximale uit je opleiding kunt 
halen. Tijdens de opleiding leer hoe je individuen kunt 
ondersteunen bij hun herstelproces, maar ook hoe je 
herstel ondersteunende zorg kunt inrichten en 
maatschappelijke kansen kunt creëren. Omdat het beroep 
van Ervaringsdeskundige vrij nieuw is, besteden we ook 
aandacht aan hoe je je positie in je organisatie kunt 
verbeteren. Gedurende de opleiding werk je aan
opdrachten, die je in een portfolio verzamelt. 

Het gereedschap dat je daarvoor aangereikt krijgt, 
is kennis over herstelmethoden, organisatiekunde, 
empowerment, stigma en gespreksmethoden. Een 
probleemoplossende en verbindende houding is essentieel. 

Je hebt les op een vaste dag in de week. Op deze dag is 
ruimte voor kennisverwerving, het werken aan de praktijk-
opdrachten in werkgroepen, individuele  begeleiding 
van docenten en super- en intervisie. 

www.hva.nl/werken-en-studeren


