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Kwaliteitssysteem van Ervaringsdeskundigen

1. 
Inventarisatie

2.
Generieke 

Module 

3.
Leerplan en 

Toetsingskader

4.
Beroepsregister 
en beroepscode



Doel deelproject 3
Breder kunnen opleiden: ervaringsdeskundigheid door het hele 
functiehuis 

Kwaliteit van de opleidingen uniformeren en toetsen + brede 
toegang beroepsregister 

Bijdragen aan de oplossing van bekostigingsprobleem



Wat

Leerplan niveau 4 en 5 verbreden naar 2,3,6 en 7

• En aanpassen naar het brede werkveld van ervaringsdeskundigen

Toetsingskader ontwerpen dat zo veel mogelijk recht doet aan de 
diversiteit

• Formeel kwalificerend en niet formeel kwalificerend moeten toegang kunne 
bieden tot het register



Wie

Werkgroep uit de 
opleidingen en werkveld

Klankbordgroep 
ervaringsdeskundigen

Adviesgroep werkgevers Projectgroep KvE

Projectgroep: 
Phrenos, Trimbos, 

Windesheim



uitgangspunten:

Beroepscompetentie
profiel 
+
documenten over de 
niveaubepaling
NLQF en EQF



Kern ervaringsdeskundigheid

Kernwaarde: vrije ruimte 

Ruimte voor 
ervaringskennis, naast 

professionele en 
wetenschappelijke kennis

Pijlers: (Methodische) 
zelfhulp en emancipatie

Kerntaken: ondersteunen 
individueel proces; 

organisatie van zorg en 
welzijn; bijdragen aan 

inclusie



Leerplan, de inhoud #1

Hst 1 Inleiding: achtergrond en context + advies: verken de mogelijkheid van  
ingebedde én eigenstandige opleidingen

Hst 2 Kern van ervaringsdeskundigheid: betekenisveld herstel en 
ervaringskennis àzelfhulp, emancipatie àKerntaken (ondersteunen 
persoonlijk proces herstel ; inrichten herstelondersteunende organisaties; 
bevorderen inclusie)  + Praktijkschets voor de drie niveaus  



Leerplan, de inhoud #2

Hst 3 Leerlijn persoonlijke professionele ontwikkeling

Hst 4  Leerlijn Kennis van herstel en ervaringsdeskundigheid

Hst 5  Leerlijn Kerntaken ervaringsdeskundige

Hst 6  Praktijkleren + criteria praktijkplek en beoordeling



Opbouw per leerlijn
Inleiding: kern van de betreffende leerlijn

Algemene competenties: algemeen maar ED ingekleurd

Specifieke competenties: onderscheidend voor ED

Leeruitkomsten: geclusterde competenties per niveau gedifferentieerd

Kritische beroepssituaties: hoe kom je die in deze leerlijn tegen



Positie Leerplan ED

Basis voor de diverse opleidingen om curricula op te bouwen

Onderliggend document voor de toetsing van de opleidingen: 
welke leeruitkomsten worden behaald? Op welk niveau?



Toetsingskader Opleidingen

1. Doel van het toetsingskader

2. Inhoudelijke grondslag

3. Toetsingsprocedure

4. Beoordelingsformat



1. Doel van het toetsingskader

Gemeenschappelijke grond voor kwaliteitsbeoordeling creëren

Formeel kwalificerende opleidingen en niet-formeel kwalificerende opleidingen kunnen toetsen 
opdat zo veel mogelijk opleidingen toegang bieden tot het Beroepsregister op het passende 
niveau

Basis voor kennisuitwisseling en ontwikkeling 



Inhoudelijke grondslag
Beroepscompetentieprofiel (update eind 2022): kern, pijlers zelfhulp en emancipatie, 3 kerntaken, 
competenties

Body of Knwoledge: kernthema’s van het kennisterrein ervaringsdeskundigheid.

Leerplan Ervaringsdeskundigheid niveau 2 t/m 7: leeruitkomsten voor de verschillende niveaus

Aanvullende criteria: 1. kennis en kunde docenten: o.a. eigen ervaring en didactisch geschoold in 
het scholen van ervaringsdeskundigheid 2. afstemming met landelijke opleidingsoverleggen



Toetsingsprocedure

Onafhankelijke toetsingsorganisatie (in overleg met de VvEd)

Samenstelling commissie: minimaal drie leden van wie min twee zelf ervaringsdeskundig op het te toetsen 
niveau

Procedure: zelfevaluatierapport: hoe zijn de 3 inhoudelijke documenten in het curriculum zijn verwerkt; hoe 
is voldaan aan de criteria voor kennis en kunde van docenten; hoe verbonden met landelijke ontwikkelingen

1x in de vier jaar getoetst: bestuderen documenten + gesprek;   goedkeuring (op het aangegeven niveau) of 
advies voor aanvullingen en/of aanpassingen



Beoordelingsformat
1. Duidelijke positionering met als basis het beroepscompetentieprofiel   Ervaringsdeskundigheid

2. Beroepscompetentieprofiel, uitgewerkt in leerresultaten: minimaal 80% van de leeruitkomsten

3. Kwaliteit van de toetsing

4. Kennisinhoud (Body of knowledge): alle 14 thema’s verantwoord

5. Praktijkleren

6. Kwaliteit docententeam: aan 3 van de 7 criteria voldaan, de andere i.o.

7. Landelijke afstemming



Beoordeling
Onvoldoende: pt 2 (beroepscompetentieprofiel uitgewerkt in leerresultaten) onvoldoende is. 
De opleiding leidt dan niet tot toegang in het register. De opleiding maakt een verbeterplan. 
Er kan opnieuw toetsing worden aangevraagd na een half jaar.

Voorwaardelijk Voldoende met verbeterpunten: pt 2, 3, 4 en 5 voldoende zijn en de andere 
onderdelen onvoldoende; wel toegang tot het register op het niveau dat zij hebben behaald. 
De opleiding maakt een verbeterplan

Voldoende: aan alle zeven criteria is voldaan.



Innovatie en uitdagingen
Opleidingen die niet formeel kwalificeren kunnen toch in een 
register

Voor niet formeel kwalificerende opleidingen een nieuwe stap

Draagt de differentiatie naar niveaus bij aan een brede inzet door 
het hele functiehuis in de verschillende organisaties in het werkveld



Vragen en uitwisseling


