
Met je eigen herstelervaring als basis, ontwikkel je je tijdens deze 

opleiding tot professional Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn. Je 

ontwikkelt je professionele identiteit, scherpt je onderzoekend vermogen 

aan en weet wat methodisch werken is binnen de beroepsgroep. Binnen 

de opleiding wordt aandacht besteed aan psychopathologie, gezondheid 

en welzijn, juridische kaders, integrale hulpverlening en gespreksvoering. 

Uiteindelijk ben je een ervaringsdeskundig professional die bijdraagt aan 

het herstel van anderen op basis van eigen herstelervaring(en). 

Het onderwijsprogramma sluit aan bij de praktijk. Gastdocenten en 

andere ervaringsdeskundigen vervullen een belangrijke inhoudelijk 

rol in deze Ad. Tijdens deze opleiding ontwikkel je je professionele 

identiteit, je onderzoekend vermogen en methodisch werken. Je weet 

wat psychopathologie in de praktijk inhoudt en hoe je jouw ervaring 

professioneel inzet.

Wat levert deze 
associate degree je op?

-   Je biedt begeleiding aan bij samengestelde 

problematiek van cliënten en je treedt 

handelend én communicatief  

professioneel op;

-   Je zet je ervaringen methodisch in om  

cliënten te begeleiden en doet dat inventief 

en beargumenteerd;

-   Je bent complexe situaties de baas doordat je 

je eigen kennis en ervaring inzet; 

-   Je wordt uitgerust met de handvatten die 

je nodig hebt om de cliënt de juiste zorg te 

kunnen verlenen;

-   Je focust op het herstel van cliënt – Je 

ondersteunt het individuele herstelproces van 

cliënten of begeleidt in groepsverband;

-   Je onderhoudt een professionele relatie met 

de cliënt – Je benadert mensen in hun sociale 

context(en) en je bent zelf zichtbaar en 

beschikbaar voor ze;

-   Je werkt samen in een team – Je draagt bij aan 

de organisatie van herstel ondersteunende 

zorg en voert regie; 

-   over indicatie en inzet van middelen in de 

vorm van een professioneel sociaal werk en/of 

andere (zorg)professionals;

-   Je vervult een professionele rol – Je leert 

van ervaringen door te reflecteren op het 

eigen professionele handelen en ontwikkelt 

op duurzame wijze een lerende en 

onderzoekende beroepshouding.

Ontwikkel je tot 
professional 

Ervarings-
deskundigheid 

in zorg en 
Welzijn

Tijdens de 
opleiding

Heb je ervaring als cliënt in de verslavingszorg, de GGZ, 

jeugdzorg of schuldhulpverlening? Of heb je op een andere 

manier als cliënt ervaring in het domein van gezondheid en 

welzijn? Dan ben je geschikt voor de Ad Ervaringsdeskundigheid 

in Zorg en Welzijn. Jij herkent namelijk als geen ander met welke 

problemen een cliënt te maken heeft en hierdoor draag je op 

een positieve manier bij aan het herstel.

Ad Ervaringsdeskundigheid 
in Zorg en Welzijn



De opleiding is modulair opgebouwd. We gaan uit van de voorkeursroute, 

een andere studieroute is in overleg mogelijk. Elke module sluit je af met 

een beroepsproduct, die meestal bestaat uit 5 studiepunten (EC). Voor jouw 

Ad-diploma heb je 120 EC nodig. Standaard duurt de opleiding twee jaar. De 

opleidingsduur is afhankelijk van jouw werkervaring en/of behaalde EC’s 

binnen opleidingen.

Deze opleiding kent vier pijlers: 

-  De professie van ervaringsdeskundige in de maatschappij;

-  Methodisch handelen met de cliënten en netwerk; 

-  Professioneel handelen vanuit ervaringsdeskundigheid met de doelgroep; 

-  Professionele ervaringsdeskundigheid.

Jaar 1

-  Kleur bekennen - ontwikkel je professionele identiteit;

-  Professionele gespreksvaardigheid;

-  Professionele schrijfvaardigheid;

-  Juridische kaders in zorg en welzijn;

-  Oplossingsgericht werken als methode;

-  Cultureel sensitief werken in zorg en welzijn;

-  Positieve gezondheid en preventie;

-  De ondernemende professional;

-  Psychologie, mens en gedrag;

-  Omgaan met beroepsdilemma’s; 

-  Methodisch werken voor social workers;

-  Onderzoekend vermogen.

Jaar 2

-  Motiverende gespreksvoering; 

-  Integrale schuldhulpverlening; 

-  Professioneel en doelgericht coachen;

-  Empowerment en cliënt versterkend werken;

-  Psychopathologie in de praktijk; 

-  Vakmanschap een kleur geven;

-  Omgaan met kritische beroepssituaties;

-  Verdiepen in doelgroep naar keuze; 

-  Herstel ondersteunend werken.

Voor wie interessant?

Ervaringsdeskundigen als cliënt in de 

verslavingszorg, de GGZ, jeugdzorg of 

schuldhulpverlening. Of mensen die als      

cliënt ervaring hebben in het domein van 

gezondheid en welzijn.

Jouw opleiding, jouw tijd

Type opleiding: associate degree

Duur: 2 jaar

Studiebelasting: 20 uur

Locatie(s): Deventer

Wat is een Ad?
Een associate degree (Ad) is een tweejarige 

hbo-opleiding die leidt tot een diploma op 

niveau 5 NLQF. 

    Meld je aan! 
Aanmelden voor deze Ad kan via 

saxion.nl/adervaringsdeskundige

Vragen?
Heb je vragen over deze Ad? 

            088 – 019 1919

            parttimeschool@saxion.nl

Studeren in deeltijd

Je merkt het aan alles: je wilt verder in je 

carrière. Een stap omhoog, je verbreden of 

verdiepen in je vak. Of je wilt iets heel anders 

gaan doen. Saxion helpt je graag verder! 

Bijvoorbeeld met korte modulen die stapelbaar 

zijn tot een hbo-diploma, met cursussen, 

post-hbo’s en met complete associate degree-, 

bachelor- en masteropleidingen. Zodat jij die 

belangrijke stap in jouw carrière kunt zetten.

Denk na over jouw toekomst,  

pak die kans, maak die keuze, durf!

Kijk voor meer informatie 
op saxion.nl/deeltijd

Inhoudelijke 
opbouw van 
de opleiding 

http://saxion.nl/adervaringsdeskundige
http://saxion.nl/deeltijd

