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INFORMATIE EN INSCHRIJVING  

  

Ik wil graag een gesprek voordat ik me aanmeld voor de opleiding. Kan dat?  

We helpen je graag bij het kiezen van jouw opleiding met een persoonlijk opleidingsadvies. Dit kan 

telefonisch of via Teams met de opleidingscoördinator. Stuur dan een mail naar 

info.LLO.AMM@han.nl of bel ons (024) 351 10 83. 

Hoe moet ik me inschrijven voor deze opleiding?  
Dit doe je via Studielink: https://www.studielink.nl/   

Moet ik al betalen als ik me ingeschreven heb?  

Nadat je ingeschreven bent, volgt eerst een matchgesprek waarvoor je een motivatie aanlevert. 

Daarnaast is er een werkplekcheck van de door jou opgegeven werkplek met behulp van het 

formulier op deze site. Wanneer beide goed zijn verlopen, word je toegelaten en start het traject 

rond de betaling.  

Tot wanneer kan ik me aanmelden?  

Je kunt je aanmelden tot 1 september, maar bij voorkeur schrijf je je in vóór 1 juli of liever nog 

eerder. Dan hebben we voldoende ruimte om de matchgesprekken te plannen en mis je geen 

lesdag.  

Hoe krijg ik informatie over de 21+toets?  

Wanneer je je hebt ingeschreven, krijg je hier informatie over. Er zijn vaste data wanneer je de toets 

kunt doen. Zie ook: Beginnen met de Ad Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn? Bereid je voor! 

(han.nl) 

Wanneer krijg ik een matchgesprek?  

Wanneer je je hebt ingeschreven en je voldoet aan de algemene eisen (je hebt een opleiding op 

niveau 4 of een 21+ toets behaald), krijg je een uitnodiging voor een matchgesprek.  

Wanneer ben ik toegelaten tot de studie?  
Om toegelaten te worden moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• Je hebt een opleiding op niveau 4 behaald of een 21+ toets gedaan. 

• Je hebt een matchgesprek gehad met betrokkenen van de opleiding. 

Jouw praktijkplek is door de opleiding goedgekeurd.  

 

VOOR WIE IS DE STUDIE BEDOELD?  

  

Moet ik voor deze opleiding ervaringsdeskundige zijn of is levenservaring voldoende?  

Deze opleiding is specifiek bedoeld voor mensen die zelf een leven ontwrichtende ervaring hebben 

beleefd en al enige tijd in herstel zijn. Het is belangrijk dat je al ervaring hebt met het werken als 

ervaringsdeskundige en/of cursussen of workshops als ervaringsdeskundige hebt gevolgd zoals: 

WRAP, Herstellen doe je zelf, etc.  

Mag ik de opleiding starten wanneer ik nog in behandeling ben?   

Het is geen strikte voorwaarde dat je niet meer in behandeling bent afhankelijk van waarvoor je in 

behandeling bent. Bij sommige werkplekken worden daar wel bepaalde voorwaarden aan gesteld. In 
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het matchgesprek, na inschrijving, is dit ook onderwerp van gesprek. Het gaat er om dat je voor 

jezelf nagaat of je met voldoende afstand naar je eigen herstel kunt kijken en of je voldoende 

belastbaar bent om een 40-urige werk/studieweek te kunnen starten.  

Is de opleiding ook passend voor toekomstige ervaringsdeskundige NAH of ASS?  

Ja. Belangrijk is wel dat je voldoet aan de eis van een afgeronde opleiding op niveau 4 of het behalen 

van een 21+ toets. Daarnaast is belangrijk dat je met voldoende afstand naar je eigen herstel kunt 

kijken en dat je voldoende belastbaar bent om een 40-urige werk/studieweek te kunnen starten.  

  

WERKPLEK  

  

Hoe vind ik een goede werkplek?  

Je kunt zoeken naar een stageplek in zorg en/of welzijn waar samengewerkt wordt met 

ervaringsdeskundigen in de beroepscontext van zorg of welzijn. Het is belangrijk dat het team waar 

je terecht komt, je de mogelijkheid geeft om 16 uur per week als ervaringsdeskundige te werken. Er 

zijn organisaties die vacatures voor opleidingsplekken op hun site zetten of op algemene 

vacaturesites zetten. Wanneer je niet zeker bent of het een juiste werkplek is, neem dan contact op 

via info.LLO.AMM@han.nl 

Met organisaties die we niet kennen, nemen we altijd contact op om te kijken of de werkplek 

voldoet aan de eisen om de opleiding te kunnen volgen.   

Wat zijn de eisen aan de praktijkplek/begeleider?  

Om samen met de praktijk goed op te leiden, stellen we de volgende richtlijnen voor de praktijkplek:  

• 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.  

• In het team werkt een ervaringsdeskundige.  

• Op de werkplek werkt de student in een teamverband.  

• Teamleden hebben kennis van herstel, 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.  

• De student wordt begeleid door een ervaringsdeskundige op hbo-niveau (indien niet 

mogelijk is deze begeleiding op afstand).  

• De praktijkbegeleider heeft tijd en ruimte voor begeleidingsgesprekken, streven is de 

regelmaat van éénmaal per week.   

• De praktijkbegeleider ondersteunt de student bij het uitstippelen van zijn persoonlijke 

leertraject en de uitwerking daarvan.   

• De praktijkbegeleider heeft een signalerende functie naar de leercoach van de opleiding. Op 

het moment dat er een stagnatie is in het leerproces dan neemt de praktijkbegeleider, altijd 

in overleg met de student, contact op met de leercoach.   

• De praktijkbegeleider is alert op de kritische beroepssituaties en met name op het feit dat 

de ervaringsdeskundige niet oneigenlijk wordt ingezet ten behoeve van de verlichting van 

bestaande teamtaken maar eigenlijk op de ervaringsdeskundige taken.    

  

Moet ik bij een werkplek perse als ervaringsdeskundige werken?  
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Ja, dat is een voorwaarde. De hele opleiding is zo opgebouwd dat je je opdrachten/toetsen in de 

praktijk maakt of uitvoert. Deze opdrachten kan je alleen maken vanuit je rol als 

ervaringsdeskundige.  

Moet ik werken met mensen die dezelfde ervaring hebben als ik?   

Dit hoeft niet en mag natuurlijk wel wanneer je je daar prettiger bij voelt. In de opleiding gaat het 

om de overstijgende ervaring met betrekking tot herstel.   

Mag ik meer dan één werkplek hebben?  

Voor de werkplek is het belangrijk dat je binnen 1 organisatie werkt en het liefst op 1 plek. Je positie 

als ervaringsdeskundige is vaak complex en wanneer je maar 1 dag in de week aanwezig bent dan 

ben je onvoldoende zichtbaar en wordt het werken aan de opdrachten echt ingewikkeld.  Het is geen 

voorwaarde dat je twee jaar bij dezelfde organisatie werkt. Soms wordt dat wel gevraagd door de 

organisatie. Overleg dit met jouw werkgever.   

  

STUDIE EN STUDIEBELASTING    

  

Wat is de studiebelasting van de studie? Moet ik perse 16 uur werken als ervaringsdeskundige? 

Formeel 40 uur per week. De studiebelasting per week is als volgt: 16 uur praktijk, 8 uur 

contactonderwijs, 16 uur zelfstudie.  

Het is belangrijk om 16 uur in de praktijk als ervaringsdeskundige te werken om de opdrachten van 

de opleiding te kunnen maken. Deze deeltijdopleiding is zo ingericht dat je het merendeel 

opdrachten tijdens de werkuren kunt uitvoeren; daar haal je tijdswinst uit. De uitwerking vindt dan 

buiten werktijd plaats en valt onder zelfstudie. De 16 uur zelfstudie zit in activiteiten op de online 

leeromgeving, samenwerking online, theorie bestuderen, toets producten maken.  

Kan ik de opleiding verkort doorlopen wanneer ik SOW, MWD, SPH, TP, etc. heb afgesloten? Je 

wordt opgeleid gericht op het beroep ervaringsdeskundige. Dat betekent een andere insteek in de 

opleiding. Wellicht zal er op wat punten een theoretische overlap zijn, echter de benaderingswijze is 

anders. Dat maakt dat het niet mogelijk is studiepunten van de eerdere opleiding mee te nemen.  

  

FINANCIELE ONDERSTEUNING  

  

Kom ik in aanmerking voor extra ondersteuning wanneer ik een bijstandsuitkering heb?  

Een aspirant student kan gebruik maken van studiefinanciering, dus aanvullende beurs en lening. Dat 

zijn DUO voorzieningen die de student zelf moet regelen. Als deze al is verbruikt voor een andere 

opleiding kan de student eveneens via DUO kijken of hij of zij in aanmerking komt voor een 

Levenlanglerenkrediet ter hoogte van het collegegeld. De HAN springt mogelijk bij, als er 

studievertraging vanwege medische omstandigheden ontstaat en alle andere voorliggende 

voorzieningen zijn aangevraagd en toegekend. Als Profileringsfonds wordt toegekend moet eerst 

worden gecheckt, of de uitkering niet wordt gekort met het bedrag van het Profileringsfonds. In dit 

geval zou een aanvraag geen nut hebben.   

Als de student meer wil weten kan hij of zij een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak 

met een van de studentendecanen werken we met een online-afsprakensysteem. Je kunt een 

afspraak maken via https://afsprakenplanner.han.nl/decanen  
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Mocht je onverhoopt problemen ondervinden met dit systeem, dan horen we dat graag terug via 

studentendecanen@han.nl.  

Als je nog niet eerder een hbo hebt gedaan is het eerste jaar de helft van het collegegeld.  

Ieder heeft recht op 1500 euro wanneer je een uitkering hebt.  

Het is afhankelijk van de uitkerende instantie / gemeente of je mag studeren met behoud van 

uitkering. 

Kijk ook op Alles over collegegeld in het hbo (han.nl) voor de actuele informatie met betrekking tot 

het collegegeld. 

  

https://www.han.nl/studeren/onderwijs/collegegeld/

