Uitnodiging ONLINE oriëntatiebijeenkomst op 9 september van 13.00 – 15.15 uur.
Informatie over de SBE-opleiding Sociaal Begeleiden met Ervaringsdeskundigheid (SBE) in Utrecht die
in januari 2022 start bij ROCMNL. En informatie over alle stage/leerwerkbedrijven aangesloten bij het
Platform Ervaringsdeskundigheid
In januari 2022 gaat de opleiding Sociaal Begeleiden met Ervaringsdeskundigheid, de SBE weer van start. Het is
een Mbo-4 opleiding en je krijgt les bij ROC Midden Nederland in Utrecht. Wil je alvast iets meer lezen over de
SBE-opleiding? Zie: https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiding/sociaal-begeleiden-metervaringsdeskundigheid-instroomcrebo-23181
Om deze opleiding te kunnen volgen heb je een stage- of leerwerkplek nodig. Het Platform
Ervaringsdeskundigheid Zorg & Welzijn organiseert samen met ROC Midden Nederland een online oriëntatie
bijeenkomst op donderdag 9 september van 13.00 – 15.15 uur. Inloggen vanaf 12.45 uur.
We starten met een voorlichting vanuit ROC Midden Nederland over de SBE-opleiding. Vervolgens is er een online
stagemarkt waar je maximaal twee organisaties online kunt bezoeken. Een online bezoek duurt 40 minuten.
Afhankelijk van het aantal deelnemers zit je met maximaal 10 personen in een groep. Van welke organisatie wil je
meer weten en onderzoeken of dit een geschikte plek kan zijn voor jou om stage te lopen? Ter voorbereiding kan
je een kijkje nemen op de website van het Platform www.platformervaringsdeskundigheid.nl Je kan natuurlijk
ook kijken op de website van de organisaties van jouw keuze.
Hoe geef je je op?
1. Maak een keuze welke (max. twee) organisaties je graag online wilt bezoeken op 9 september. Zie tabel
hieronder.
2. Stuur een mail naar bo.welzijn.u@rocmn.nl waarin je aangeeft welke 2 organisaties je wilt bezoeken.
3. Stuur je mail aanmelding voor de oriëntatiebijeenkomst uiterlijk voor woensdag 1 september naar
bo.welzijn.u@rocmn.nl
4. Je ontvangt op 8 september vanuit dit e-mailadres bo.welzijn.u@rocmn.nl de definitieve uitnodiging met
indeling en de digitale toegangslinken waarmee je deel kunt nemen.

Online Voorlichting opleiding Sociaal Begeleider met Ervaringsdeskundigheid
Online Stagemarkt, je kan een keuze maken uit maximaal 2 organisaties in
totaal
Altrecht; www.altrecht.nl
Buurtteam Organisatie Sociaal; https://www.buurtteamsutrecht.nl/
Buurtteam Organisatie Jeugd (Lokalis); https://www.lokalis.nl/
de Tussenvoorziening; https://www.tussenvoorziening.nl/
Ggz Centraal; https://www.ggzcentraal.nl/
Kwintes; www.kwintes.nl
Leger des Heils; https://www.legerdesheils.nl/
Lister; www.lister.nl

Moviera; https://www.moviera.nl/locatie/utrecht
U-Centraal; https://www.u-centraal.nl/
Wij 3.0; https://wij30.nl/
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