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Professionaliteit en ruimte 



DP 4: professioneel statuut  
Marjo Boer & Beverley Rose 

• Vereniging van beroepsbeoefenaren 
(2012)

• Beroepscompetentie profiel (2014, 2022)
• Leerplan (2017, DP3 2022)
• Beroepscode 2022
• Beroepsregistratie 2022
• Kennisbank (BoKVAS) van het vakgebied   



Ervaringsdeskundige professional  
• Een ervaringsdeskundige professional is iemand:
• Die ervoor kiest en zich erop toelegt,
• Om met behulp van (eigengemaakte) 

specialistische kennis en ervaring,
• Anderen op een competente en integere manier 

steeds beter van dienst te zijn
• Een professional maakt gebruik van en draagt bij 

aan een gemeenschap van medeprofessionals die 
het vak bij voortduring ontwikkelen (definitie 
Manon Ruijters) 



Aanloop beroepsregister 
• Leden VvEd, betrokken bij de zogenoemde 

alternatieve niet formeel kwalificerende 
opleidingen wensten een beroepsregister 
met de bedoeling Erkennen van kwaliteit
• 2017 verzoek aan bestuur 
• Drie regiobijeenkomsten georganiseerd 

door de VvEd  2018



Aanloop KvE 
• Hoofdlijnen akkoord  (HLA 2019-

2022) met  positie voor 
ervaringsdeskundige inzet  
• KvE als een ontwikkelproject opdracht 

van ZonMw aan de VvEd (2020)
• Inventarisatie, kwaliteitsstandaard, 

leerplan en professioneel statuut 



Werkgroepen DP4 
•Werkgroep Beroepsregister en 

Beroepscode: 
- Vertegenwoordiging: Bestuur VvEd, 
herstel en zelfregie centra, GGz, 
onderwijs, jeugd, Mind, LdH, MO, 
Movisie 
•Werkgroep kennisbank:
- Vertegenwoordiging: onderwijs ED, 
zelfstandig werkenden  



Proces en advies werkgroep 
DP 4 (BR&BC) 
• 7 bijeenkomsten verdiepende gesprekken  

werkgroep
• 60 Interviews door werkgroep met 

ervaringsdeskundigen over wensen en 
condities m.b.t. het register
• 10 situaties casuïstiek verkenning 
• Tiental presentaties bij instellingen 
• Meelezers zoals ambassadeurs VvEd
• Contact tussen bestuur en de vier DP  
• Kortom: contact met de professionele 

gemeenschap van ervaringsdeskundigen 



Advies Kennisplein voor, door, met en van 
ervaringsdeskundigen 
• Een centraal digitaal platform
• Bundelen en verbinden van verschillende bronnen 

ervaringskennis 
• Variatie publicaties tekst, beeld, audio, video
• Duurzaam, dynamisch, betrouwbaar, praktisch, 

historisch bewust, 
• Overzichtelijk, makkelijk vindbaar en toegankelijk
• Eigenstandige en neutrale plek met een duidelijke 

verbinding naar de betrokken organisaties 
waaronder de VvEd



Beroepscode 
De Beroepscode met een indeling in hoofdstukken: 
• Algemene punten beroepsuitoefening;

• Relatie met cliënten en naasten; 
• Vertrouwelijkheid en privacy;
• Samenwerking met collega professionals en 

organisaties; 
• Relatie met de samenleving; 
• Professionaliteit en integriteit;
• Verantwoordelijkheid.  



Beroepsregister categorieën 
1. Ondersteunend en assisterend 

ervaringsdeskundige 
a. vergelijkbaar met mbo 2 en 3. 

2. Uitvoerend en coördinerend ervaringsdeskundige 
a. vergelijkbaar met mbo 4 en hbo 5. 

3. Coördinerend en leidinggevend 
ervaringsdeskundige 
a. vergelijkbaar met hbo 6 en 7. 

4. Aspirant ervaringsdeskundige, 
a. in opleiding (max 3 jr.)



Beroepsregistratie tot 
jan 2025

• Diploma Ervaringsdeskundigheid: 
• mbo-hbo met certificaat

Ervaringsdeskundigheid 
• werkzaam als ervaringsdeskundige
• VOG als werksituatie daar om vraagt

Óf …



Beroepsregistratie tot 
jan 2025 vervolg

Óf :
• Individuele route: 

• 2080 uur werkzaam als ervaringsdeskundige 
afgelopen 5 jaar   

• 20 uur reflectie door intervisie, supervisie, 
casusbespreking of andere erkende vormen van 
reflectie 

• 80 uur cursorisch onderwijs gericht op ED 
(certificaat of ander bewijs)

• niveaubepaling werk-denkniveau door diploma of 
toets volgens de criteria van het registerplein

• Motivering via formulier over inhoud 
werkzaamheden ED

• VOG als werksituatie daar om vraagt



Beroepsregistratie na 
jan 2025 

• Erkend diploma via  
toetsingskader 

• Een erkend assessment 
criteria VvEd 



Opening beroepsregister

• 1 januari 2023

• Inschrijvingskosten p.j.:
• Leden VvEd rond 90,-
• Niet leden rond 130,-

• Voor ervaringsdeskundigen die hun 
ervaringsdeskundigheid beroepsmatig 
inzetten



Herregistratie
• Na 5 jr herregistratie niv. 1, 2 en 3.
• Mogelijk inschrijving ander niveau na periode
• Herregistratie 

• Werkervaring minimaal 2080 u in 5 jr
• VOG als werksituatie daar om vraagt
• PE-cyclus doorlopen: 

• 360 graden feedback
• Ontwikkelplan
• Deskundigheidsbevordering

• Aspirant ervaringsdeskundige max. 3 jr


