
 

UITNODIGING  THEMABIJEENKOMST 
Hoe begeleid je een leerling die een opleiding tot ervaringsdeskundige volgt ? 
Datum  : donderdag 7 november van 09.00 -12.30 uur ( 12 sept. vervalt) 

Plaats   : Centraal bureau Lister, Furkaplateau 15, 3524 ZH Utrecht 

De  beroepspraktijk speelt een belangrijke rol  bij de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid. Een goede 

leerwerkomgeving is hierbij cruciaal. Op de stage/leerwerkplek kan de student het in de BGE/EDASU opleiding 

geleerde toepassen en kan hij zijn ervaringen tot ervaringsdeskundigheid ontwikkelen. Wat is daarvoor nodig? 

Daar gaan we deze ochtend mee aan de slag. 

Programma 

- Presentatie Zadkine over de structuur van de BGE-opleiding en de wijze van examinering. 

- Twee praktijkopleiders delen hun visie en ervaringen. 

- Dialoog over de kritische beroep situaties en hoe daarmee om te gaan. 

- Twee studenten die de opleiding hebben afgerond worden geïnterviewd en delen hun ervaringen. 

V O O R B E R E I D I N G S O P D R A C H T  

Verdiep je in de opleiding begeleider geestelijke gezondheidzorg met ervaringsdeskundigheid. De BGE. Het is 

van belang dat je een notie hebt waar deze opleiding over gaat. Om dit te doen vragen we  flink wat 

voorbereiding van jullie: 

 Lees Het leerplan Ervaringsdeskundigheid (33 bladzijdes). In de bijlage. 

 Neem kennis van het portfolio Ervaringsdeskundigheid met de opdrachten (document van Zadkine)  

In de bijlage. 

 

Werkopdracht: 

Wat gaat er goed bij de begeleiding van de BGE/Edasu studenten. 

Waar loop je tegen aan bij de begeleiding. Wat wil je zelf graag nog ontwikkelen?  

 

FACULTATIEF 

In het boek Van levenservaring naar ervaringsdeskundigheid zijn het de volgende hoofdstukken die over 

bovenstaand thema gaan. Het is fijn als jullie deze hoofdstukken hebben gelezen. 

Hoofdstuk 6; leervermogen, leervoorkeuren , leercondities 

Hoofdstuk 16; leren in de praktijk 

Hoofdstuk 17; kenmerken van de ervaringsdeskundige in de ggz-beroepspraktijk 

Hoofdstuk 20; leren in een organisatie, er zijn dagen dat alles omvalt 

 

 Ook is er het beroepscompetentieprofiel ervaringsdeskundigheid. Het is niet nodig om dat helemaal te 

lezen, wel is het een belangrijk naslagwerk. Dat is ook te downloaden; 

https://www.trimbos.nl/producten-en-diensten/webwinkel/product/dl019-ervaringsdeskundigheid-

beroepscompetentieprofiel 
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