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 Ervaringsdeskundigheid kan gezien worden als de kunst van het omgaan met eigen kwetsbaarheid  

 en veerkracht. Ervaringsdeskundigheid komt voort uit doorleefde levenservaringen van allerlei aard  

 waarbij mensen kwetsbaarheid en uitsluiting ervaren (hebben) in hun dagelijks bestaan en een  

 kantelpunt bereik(t)en ten opzichte van hun eigen identiteit. Deze van binnenuit ontwikkelde kennis  

 is levende kennis en blijkt essentieel in het bereiken en begeleiden van mensen.  

 Ervaringsdeskundigheid wordt steeds meer ingezet binnen zorg, begeleiding en onderwijs. 

 Met deze leergang beogen wij dat professionals degenen die zij begeleiden meer faciliteren in het   
 benutten van hun eigen ervaringskennis en veerkracht. In het vakgebied van begeleiding en  
 geestelijke gezondheidszorg is het gebruiken van ervaringsdeskundigheid een belangrijke   
 vernieuwing en verrijking gebleken. Ervaringskennis is al eerder ingezet in verschillende sectoren   
 maar toen ging het vooral om ‘ervaringen’ en nog niet om geprofessionaliseerde   
 ervaringsdeskundigheid. Aan ervaringsdeskundigheid en de inzet van ervaringsdeskundigen wordt  
 ook steeds meer aandacht besteed in de curricula van het beroepsonderwijs.  
 
 De LEV is een opleidingstraject waarin je onderzoek doet naar je eigen ervaringen met belangrijke en   
 ingrijpende levensgebeurtenissen en existentiële thema’s. Ervaringen die je identiteit, zelfbeeld en  
 wereldbeeld hebben gekleurd en beïnvloed. In een leergroep onderzoek, verdiep en ontwikkel je   
 eigen ervaringskennis met als doel deze professioneel te kunnen benutten. Belangrijk is het om deze  
 ervaringskennis te verbinden met je professionele kennis en deze vakkundig in te zetten in je werk.  
 De focus is daarbij gericht op het van binnenuit leren.  
  
 De intentie is een vrije ruimte te faciliteren voor zelfonderzoek en dit tevens voor anderen mogelijk  
 te maken. Ervaringsleren is behulpzaam om eventueel gestolde ervaringen weer in beweging te  
 brengen en als bron van kracht in de eigen professionaliteit te ervaren.  
 
 Programma 
 In de 10 cursusbijeenkomsten komen onder meer de volgende thema’s aan bod: 
• Onderzoeken van bronnen ervaring, ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid 
• Faciliteren van een vrije ruimte voor leren, ontwikkelen en diversiteit  door het stimuleren van 

reflecteren en ervaringsleren en zorgvuldig omgaan met het contracteren hierin  
• Contextuele benadering, beschermjassen en omgaan met veerkracht en neutraliteit oftewel 

telkens de balans tussen afstand en nabijheid hervinden 
• Begeleiden en ethiek in de praktijk ervaringsdeskundigheid 
• Handelingsrepertoire in het faciliteren van zelfonderzoek en ervaringsleren  
• Onderzoeken van krachtbronnen, betekenisgeving en zingeving, omgaan met het persoonlijke en 

professionele aspect in bejegening 
• Vrije ruimte creëren in organisaties, hanteren van veelzijdige loyaliteit   
• Lichamelijk gewaar-zijn, focussen, werkvormen waarin intuïtie, non-verbale vormen, 

opstellingswerkvormen en een ecologisch perspectief betrokken worden 
• Privacy, discretie, gedragscode voor begeleiders 
• Ontwikkelingen in het werkveld 
• Principes van maatschappelijke ordening, effecten van macht en in/uitsluiting   
• Afscheid nemen en afronden van processen en doorgaand leren 
• Je eigen profilering als ervaringskundige 
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Doel 
Met deze leergang streven we naar de volgende beroepscompetenties: 
• Kan zelfonderzoek naar identiteitservaringen en levensverhalen van mensen faciliteren en 

ondersteunen, met oog voor dat wat empowerend is en benut kan worden als ervaringskennis. Is 
daarbij relationeel sensitief, communiceert transparant en kan afstemmen en variëren in het 
omgaan met zelfonthulling met behoud van grenzen, autonomie en eigen regie.  

• Kan op eigen wijze betrouwbare processen faciliteren en expertise mogelijk maken van 
professionals met ervaringsdeskundigheid.  

• Levert in de beroepspraktijk en in het kennisdomein van ervaringsdeskundigheid een bijdrage aan 
het inbrengen van thema’s, werkwijzen en werkvormen die het taboe overstijgen van het 
doormaken van kwetsbare ervaringen en of psychische problemen van professionals zelf.   

• Ontwikkelt in de eigen werkomgeving, in samenwerking met betrokken anderen een cultuur met 
een vrije ruimte waar participatie voor betrokkenen gewaarborgd is. Beoogd wordt een ruimte 
waarin zelfhulp, zelfregie en keuzes maken onderzocht kan worden.  

• Voor dit alles is het essentieel om verbinding te maken met je eigen ritme en intuïtie. Vaak 
betekent dit het vermogen te vertragen en je sensitiviteit voor je lichamelijk gewaar zijn meer te 
gaan ervaren en waarderen. Hiermee dit lichamelijk gewaar zijn ook voor de ander meer 
toegankelijk te laten zijn en te legitimeren en als bron van weten en kracht gebruiken. 

 
 Kernpunten 
• 10 bijeenkomsten van 3,5 uur van 10.00 - 13.30 en aansluitend een supervisiebijeenkomst van 

14.30 - 16.30 uur.  
• Per bijeenkomst moet je rekenen op ongeveer 5,5 uur voorbereidingstijd 
• In totaal rekenen we 15 uur voor het maken van werkstukken  
• Er zijn twee vaste opleiders, enkele gastdocenten en een aantal supervisoren 
• Voorafgaand aan deelname is er een oriënterend toelatingsgesprek 
• De deelnemers leren om datgene wat zij vaak al intuïtief doen expliciet te maken, te 

onderbouwen en te verdiepen. 
• Essentieel in de leergang is het proces mogelijk te maken dat anderen hun eigen ervaringskennis 

kunnen ontwikkelen en zich kunnen hernemen.   
• Regelmatig werken we in twee subgroepen en nog kleinere formaties. Er is veel ruimte 

ingebouwd voor het onderzoek en het proces van zelf betekenis geven aan je ervaringen. Het doel 
van de groep is ervaringen te delen en deze te verdiepen tot ervaringskennis en mogelijk tot 
ervaringsdeskundigheid. Je hebt een belangrijke invloed op de accenten in de leergang. Zo is er 
ruimte voor reflectie en actuele ervaringen.      

• Het omgaan met diversiteit is kenmerkend voor de grondhouding van een professional. Dit is een 
belangrijk uitgangspunt van de leergang. Diversiteit is een handvat zodat verschillen en 
overeenkomsten naar milieu, cultuur, leeftijd, ervaring, status, sekse, religieuze achtergrond 
enzovoorts benut kunnen worden.  

• De deelnemers worden aangesproken op hun vermogen zichzelf te zijn en contact met anderen 
aan te gaan. De leergang stimuleert de deelnemers om hun 'innerlijk weten' - ook wel intuïtie 
genoemd - aan te spreken.  

• Er is ruime aandacht voor aspecten als lichamelijk gewaar-zijn, focussen en grondhouding  
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 Opleiders 
 De opleiders in de leergang zijn Marjo Boer en Irene van de Giessen. Deze leergang is ontwikkeld    
 op basis van een jarenlange ervaring in supervisiekunde en ervaringsdeskundigheid. In beide  
 vakgebieden is ervaring als bron van kennis een belangrijke ingang tot leren. Het model dat  
 gehanteerd wordt heet de: Eyeopener. 
 
 Marjo Boer 
 Marjo Boer is begeleidingskundige, opleider en LVSC-geregistreerd   
 (leer)supervisor in ervaringsdeskundigheid en supervisiekunde. Zij werkt bij  
 de post-hbo leergangen ervaringsdeskundigheid (LEV) en supervisiekunde   
 van PAO en bij diverse beroepsopleidingen Ervaringsdeskundigheid. Zij is  
 bestuurslid van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd). 
 
  
 
 Irene van de Giessen 
 Irene van de Giessen is directeur van Stichting HerstelTalent, bestuurder van   
 Kenniscentrum Phrenos en hoofdredacteur van het tijdschrift voor  
 Participatie en Herstel. Daarnaast is zij associate member  
 van Movisie en maatschappelijk werker van beroep. 
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 Voor wie 

 Professionals die hun levenservaringen als bron van kennis willen onderzoeken en verder  

 ontwikkelen tot ervaringsdeskundigheid die je kunt benutten in je werk. We denken hierbij aan     

 begeleiders en behandelaren van individuen of groepen in de sectoren GGz, verslavingszorg,    

 maatschappelijke opvang, jeugdzorg, ouderenzorg, onderwijs; ook externe begeleiders zoals  

 zelfstandig gevestigde supervisoren, coaches, loopbaanbegeleiders, trainers, adviseurs, therapeuten,  

 (verpleeghuis)artsen, psychiaters, pastores en geestelijk verzorgers. De leergang richt zich ook op 

ervaringsdeskundigen met werkervaring die behoefte hebben aan heroriëntatie op hun 

werkzaamheden en toekomst. 

 Toelatingsvoorwaarden 

• Een voltooide initiële beroepsopleiding op hbo- of universitair niveau of HBO werk- en 
denkniveau 

• Minimaal twee jaar werkzaam als professional op minimaal HBO-niveau en tijdens de leergang 
praktisch werkzaam zijn 

• Een oriënterend toelatingsgesprek met één van de opleiders 

• En eventueel een voorbereidingstraject door middel van een assessment en/of korte begeleiding.  
  
 Literatuur 

• Van levenservaring naar ervaringsdeskundigheid Didactiekboek (2018) Marjo Boer, Simona 
Karbouniaris, Marina de Wit.  

• Via de digitale leeromgeving van PAO Psychologie krijg je toegang tot het programma en de 
literatuur die in de leergang wordt gebruikt. 

 
 Toetsing  
 Halverwege de leergang maak je een procesverslag. Ter afronding van de leerperiode geef je een   
 presentatie rond een aspect van jouzelf als ervaringsdeskundige.  
 
 Certificering en Accreditatie 
 Je ontvangt een PAO-certificaat op basis van aanwezigheid (minimaal 75%), actieve deelname en   
 een voldoende resultaat op de praktijkopdrachten. Voor een certificaat met accreditatie geldt een    
 norm van minimaal 90% aanwezigheid, actieve deelname en een voldoende resultaat op de   
 praktijkopdrachten. 
 Aan onderstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor actuele stand van zaken   
 mbt accreditatiepunten verwijzen we je naar PE-online. Kom je er niet uit, mail gerust naar   
 info@pao.nl en we helpen jou verder.  

• LVSC (OLE 0003H) 8,5 punt 

• Registerplein (356829) 125 punten (deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen, Maatschappelijk 
werk of Sociaal Agogen) 

• SKJ (SKJ202264) 72,5 punten 

• SRVB 75 punten 
 
 Start: 05 februari 2020  
 Plaats: De Roos in Amsterdam (Pieter Cornelisz Hooftstraat 183) 
 Kosten: € 4195 vrij van btw, inclusief supervisie, schriftelijk materiaal, koffie/thee, exclusief lunch,   
 kosten eventueel voortraject.  
 Aanmelding en toelating: 

 Uitgebreidere informatie over de leergang en een inschrijfformulier vind je op de website.  

https://pao.nl/leergang-ervaringsdeskundigheid-veerkracht-lev/

