Informatie bijeenkomsten voor nieuwe studenten Ervaringsdeskundigheid in
Utrecht in 2 delen!
Deel I: Online Informatiebijeenkomst vanuit ROCMNL over de SBE-opleiding.
Online op 5 juli van 13.00 -14.30 uur
In januari 2023 gaat de opleiding Sociaal Begeleiden met Ervaringsdeskundigheid, de SBE weer van
start. Het is een tweejarige Mbo-4 opleiding en je krijgt les bij ROC Midden Nederland in Nieuwegein. Je
gaat 1 dag in de week naar school en werkt (of loopt stage) 3 dagen in de week bij een van de
organisaties die deel uitmaken van Het Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg &Welzijn regio Utrecht.
In deze bijeenkomst krijg je uitsluitend informatie over de inhoud van de opleiding en de toelatingseisen.
Na de zomer organiseren we een stagemarkt waar je kennis kan maken met de organisaties.
Wil je alvast iets meer lezen over de SBE-opleiding? Zie: SBE
Geef je op door het sturen van een mail naar: info@platform-ed.nl
Je ontvangt dan op 4 juli een link om deel te nemen.

Deel II: Fysieke stagemarkt om kennis te maken met de organisaties aangesloten bij het
Platform op woensdag 7 en/of dinsdag 13 september van 16.30 – 19.30 uur op de
Harmonielaan 1, Nieuwegein
Om deze opleiding te kunnen volgen heb je een stage- of leerwerkplek nodig. Kom kennis maken met de
organisaties op onze stagemarkt die we voor jullie organiseren. Je hoeft je niet op te geven om deel te
kunnen nemen. Je kan gewoon komen en in gesprek gaan met de organisaties. Van welke organisatie wil
je meer weten en onderzoeken of dit een geschikte plek kan zijn voor jou? 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.

Altrecht;
Buurtteam Organisatie Sociaal;
de Tussenvoorziening;
Ggz Centraal;
Kwintes;
Leger des Heils;
Lister;
Moviera;
Steunpunt GGz;
U-Centraal;
Wij 3.0;
Umah-hai;

www.altrecht.nl
https://www.buurtteamsutrecht.nl/
https://www.tussenvoorziening.nl/
https://www.ggzcentraal.nl/
www.kwintes.nl
https://www.legerdesheils.nl/
www.lister.nl
https://www.moviera.nl/locatie/utrecht
https://www.ggzutrecht.nl/
https://www.u-centraal.nl/
https://wij30.nl/
https://www.umah-hai.nl/

