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Ervaringsdeskundige
Maakt ruimte voor ervaringskennis
• Op individueel niveau, 
• Niveau van de organisatie 
• In de maatschappij

Subtiel, ingewikkeld, balanceerkunst



Ervaringskennis

• Kennis die je alleen door jouw ervaring tot je komt
• Altijd persoonlijk, vaak op gedeelde/universele thema’s
• Niet gebonden aan niveau
• In samenspraak met professionele en wetenschappelijke kennis
• Schuurt uit de aard met algemene kennis



Ervaringskennis #2

• Is lang niet altijd/alleen ‘kennis’
• Stemming, inzicht, eigen geschiedenis etc.
• Altijd in ontwikkeling, wisselend en zoekend
• Altijd wijder dan de professionele en wetenschappelijke kennis
• In die wijdte liggen de pijn en de ruimte voor herstel
• Krijgt niet altijd de ruimte 

(onbegrip, ongemak, machtsstructuren,  etc)





Basis voor opleiding van ervaringsdeskundigen

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



Opbouw leerplan
Inleiding

Kern van het vak

Leerlijn Persoonlijke professionele ontwikkeling

Leerlijn Kennis van herstel en ervaringsdeskundigheid

Leerlijn Kerntaken ervaringsdeskundige

Praktijkleren en criteria daarvoor



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



Leeruitkomsten
• Een leeruitkomst is paar competenties geclusterd.
• Gedifferentieerd naar de niveaus 2 t/m 7
• Bepalend voor het niveau:
• Zelfstandigheid, transfer, complexiteit, verantwoordelijkheid

• In lijn met een praktijkschets van de inzet door het hele 
functiehuis van een organisatie 
• Assisteren, uitvoeren, coördineren, beleid, onderzoek en besturen



Kritische beroepssituaties (nieuwe BCP)

• Relatie professionele, wetenschappelijke, ervaringskennis
• Nabijheid en afstand
• Zingeving, zinloosheid en pijn kunnen verdragen
• Kracht en kwetsbaarheid
• Trots, schaamte, (zelf)stigma, uitsluiting
• Nieuwe en bestaande cultuurwaarden



Leerplan en 
opleidingen
• Leerplan is de basis
• Opleidingen bouwen daarop 

een curriculum
• Afhankelijk van niveau
• Ruimte voor eigen kleur   



Toetsingskader Opleidingen ED - doel

Kwaliteit garanderen

Gemeenschappelijke ontwikkeling ondersteunen

Werkveld beter bedienen



Toetsingskader Opleidingen

• Basis: BCP-E, Leerplan, Body of Knowledge, criteria docenten
• 1 x per 4 jaar toetsing door een onafhankelijke commissie
• Rapporteert aan de VvEd
• Voor formeel kwalificerende opleidingen én niet formeel 

kwalificerende opleidingen
• Toegang tot het beroepsregister op 3 niveaus



KvE à Kwaliteit ED à Kwaliteit zorg en 
dienstverlening

1. 
Inventarisatie

2.
Generieke 

Module 

3.
Leerplan en 

Toetsingskader

4.
Beroepsregister 
en beroepscode



Uitwisseling


