
Voor het volgen van de Ad-opleiding Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn dient jouw werkplek aan 

bepaalde eisen te voldoen om de opleiding goed te kunnen volgen. Beantwoord de volgende vragen 

samen met jouw contactpersoon/praktijkbegeleider van de werkplek.  

 

We vragen je om bovenstaande gegevens en een toelichting op de praktijkeisen volledig in te vullen om 

het vervolgens tegelijkertijd in te leveren met de voorbereiding op het matchgesprek. 

Deze check is van belang om te kunnen starten met de opleiding. Vandaar dat er ook altijd contact 

opgenomen kan worden met de contactpersoon/praktijkbegeleider van de werkplek. De inschrijving wordt 

pas definitief wanneer de werkplek is goedgekeurd. 

 

Werkplekcheck Ad-EZW    

Naam student    

Email     

Telefoonnummer     

Studentnummer    

Naam  organisatie    

Praktijkbegeleider    

Email     

Telefoonnummer    

Beoordeeld door  In te vullen door de HAN  

     

Op basis van werkplekcheck toelaten  In te vullen door de HAN  ja | nee  

  

Eisen van de opleiding  Opmerkingen | aanvullende informatie  
De werkplek biedt de student een 
professionele context en de ruimte om de rol 
van ervaringsdeskundige in te vullen aan de 
hand van een beschrijving van activiteiten of 
functiebeschrijving voor de 
ervaringsdeskundige professional.  

  

Het team heeft affiniteit en is bekend met het 
werken met ervaringsdeskundigen.   
Omschrijf hoe is dit te zien binnen het team?  
  

  

De student wordt begeleid door een 
ervaringsdeskundige op hbo-niveau (indien 
niet mogelijk is deze begeleiding op afstand 
naast de begeleiding op de werkvloer).  
Beschrijf kort van de 
ervaringsdeskundige/praktijkbegeleider:  

• de huidige functie,   
• de genoten opleidingen   

  

De praktijkbegeleider/ervaringsdeskundige 
op hbo-niveau heeft de mogelijkheid en tijd 
voor 3 contactmomenten per jaar met de 
opleiding aangaande de voortgang.   

  



Voor het volgen van de Ad-opleiding Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn dient jouw werkplek aan 

bepaalde eisen te voldoen om de opleiding goed te kunnen volgen. Beantwoord de volgende vragen 

samen met jouw contactpersoon/praktijkbegeleider van de werkplek.  

 

We vragen je om bovenstaande gegevens en een toelichting op de praktijkeisen volledig in te vullen om 

het vervolgens tegelijkertijd in te leveren met de voorbereiding op het matchgesprek. 

Deze check is van belang om te kunnen starten met de opleiding. Vandaar dat er ook altijd contact 

opgenomen kan worden met de contactpersoon/praktijkbegeleider van de werkplek. De inschrijving wordt 

pas definitief wanneer de werkplek is goedgekeurd. 

 

De praktijkbegeleider/ervaringsdeskundige 
op hbo-niveau heeft de mogelijkheid en tijd 
om toetsen van de student te beoordelen, 
samen met de docent.  
Het gaat om ongeveer 5 toetsen per jaar.  

  

Op de werkplek werkt de student in 
teamverband.   
Geef een omschrijving van hoe het team eruit 
ziet.  
  

  

Teamleden hebben kennis van herstel, 
herstelondersteunend werken, de rol van 
ervaringsdeskundigheid hierbij en van de 
bijbehorende kritische beroepssituaties.  
  

  

Het team is een lerend team en geeft 
daarmee ruimte voor de student om te leren.  
  

  

Overige opmerkingen | aanvullende informatie  
  
  
  

  

 

 


