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In 2015-16 organiseert het CVO 8 vormingen voor 'Ervaringswerker GGZ/Verslavingszorg'. 

BERICHT: Momenteel zijn alle eenheden voor ervaringswerker volzet en kan je dus niet meer 

inschrijven. Wil je graag op de hoogte gehouden worden van eventuele nieuwe lesdagen, stuur dan 

een berichtje naar barbara.hendrickx@ucll.be 

  

  

CVO SSH VORMINGSAANBOD 2015-2016 

Aan de slag met ervaringsdeskundigheid 

in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg 

  

1. Even voorstellen 

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Sociale School Heverlee organiseert een 

vorming voor ervaringsdeskundigen en ervaringswerkers in de geestelijke gezondheids- of 

verslavingszorg.  

Ervaringsdeskundigen denken, voelen en handelen vanuit een vergrote gevoeligheid voor de 

situatie en beleving van de patiënt of cliënt. Vanuit deze ervaringskennis kunnen zij patiënten 

ondersteunen in hun herstelproces en hulpverleners gevoelig maken voor het 

patiëntenperspectief. Zo treden zij op als rolmodel, bondgenoot en brugfiguur.  

In het schooljaar 2015-2016 biedt het CVO acht module-eenheden aan voor 

ervaringsdeskundigen/ervaringswerkers. Je kan voor enkele of meerdere eenheden intekenen. 

Voor een aantal eenheden is er een volgtijdelijkheid vastgelegd waarbij je eerst eenheid A 

dient te volgen alvorens je eenheid B kan aanvatten. Meer uitleg vind je hieronder bij "Inhoud 

van de verschillende eenheden". 

Het CVO Sociale School Heverlee gaat uit van een emancipatorische visie op onderwijs met 

actieve participatie van deelnemers. Wij zien leren als een interactief proces waarbij cursisten 

en docenten hun specifieke ervaringsdeskundigheid en expertise inbrengen. In het 

vormingsaanbod voor ervaringsdeskundigen werken docenten met verschillende profielen 

mee: docenten met een  ervaringsdeskundigheid, met een betrokkenheid op de geestelijke 

gezondheids- of verslavingszorg, en/of in samenwerking met ervaringsdeskundigen.  

De vormingseenheden omvatten een gezonde mix van theorie en praktijk. Theorie wordt 

permanent teruggekoppeld aan praktijkervaringen van cursisten en docenten. Zo kan er 

samen betekenis worden opgebouwd met respect voor de diversiteit in de groep. 

2. Doelgroep 

De vorming richt zich tot deelnemers met ervaringen in de geestelijke gezondheids- of 

verslavingszorg. Het doel is om deelnemers te sterken in hun deskundigheid om met de eigen 

ervaringen en deze van lotgenoten aan de slag te gaan en een bewuste bijdrage te leveren aan 

herstelondersteunende zorg.  

Van kandidaten wordt verwacht dat ze over een ervaring in de geestelijke gezondheids- of 

verslavingszorg beschikken en reeds gevorderd zijn in hun herstelproces. Kandidaten zijn ook 
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fundamenteel gemotiveerd om hun ervaringsdeskundigheid in te zetten voor het herstel van 

anderen.  

Het is een meerwaarde indien een kandidaat reeds een herstelwerkgroep volgde of een 

engagement heeft bij een patiëntenvereniging of andere relevante organisatie of dienst, hetzij 

als vrijwilliger, hetzij als betaalde kracht. 

3. Inhoud van de verschillende eenheden 

Identiteit van de ervaringswerker 

Deze eenheid focust op het "wat en hoe" van ervaringsdeskundigheid en op de rol en de 

functie van de ervaringswerker. Het uitgangspunt is "Herstellen doe je zelf, maar niet alleen". 

Er wordt stilgestaan bij herstel en het eigen verhaal van cursisten. Thema's zijn: modellen van 

herstelgericht werken, het omgaan met stigma's en het inzetten van ervaringsdeskundigheid in 

de sector GGZ en verslavingszorg. Luk Bevernage is begeleidende docent.  

Persoonsgecentreerd werken 

Deze eenheid bouwt verder op "Identeit van de ervaringswerker" en gaat verdiepend in op 

ervaringsdeskundigheid t.a.v. cliënten en t.a.v. hulpverleners en op herstelondersteunenende 

zorg. Je kan deze eenheid slechts volgen nadat je de eenheid over "Identeit" hebt afgerond. 

Luk Bevernage is begeleidende docent.  

Psychologische vraagstukken 

Je maakt kennis met een aantal belangrijke stromingen in de psychologie en verwerft op die 

manier een kader en een bril om mechanismen te zien die spelen bij jezelf, bij en tussen 

andere mensen en in groepen. Raf Vallons is begeleidende docent. 

Communicatieve vaardigheden 1 

Vanuit inzicht in het eigen communicatieprofiel leer je een communicatieve houding 

ontwikkelen en effectiever communiceren als ervaringsdeskundige in de werksetting of het 

vrijwilligerswerk. Je oefent in het spreken, luisteren, feedback geven en opkomen voor jezelf. 

Je staat stil bij specifieke communicatieproblemen zoals het spreken vanuit verschillen in 

cultuur, man-vrouw, sociale achtergrond, ... . Sultan Balli is begeleidende docente. 

Communicatieve vaardigheden 2 

"Communicatieve vaardigheden 2" kan je pas volgen nadat je "Communicatieve vaardigheden 

1" hebt afgelegd. In deze eenheid oefen je in de methodieken van de motiverende 

gespreksvoering en coaching, assertiviteit, conflicthantering en bemiddeling. Grace Verween is 

begeleidende docente. 

Taakgericht groepswerk 

In deze eenheid ligt het accent op gespreksvoering in en met groepen, gekoppeld aan het 

verwerven van vergadertechnieken. Thema's zijn: samenwerken en inzichten in hoe groepen 

functioneren, de rol die iemand (en jijzelf) opneemt in een groep, groepsontwikkeling, 

vergadertechnieken, besluitvorming. Deze vaardigheden kan je inzetten in diverse contexten 

zoals in het werken met herstelgroepen, een mobiel team, een ziekenhuisteam. Dimitri Dhaene 

is begeleidende docent. 

Sociaal-agogische vaardigheden 

Je leert jezelf zien als facilitator voor agogische veranderingsprocessen, ondersteund door 

inzichten over emancipatorisch werken en het krachtgericht en verbindend werken. Het 

opzetten van en omgaan met veranderingsprocessen wordt gelinkt aan thema's als stigma, de 

relatie van de ervaringswerker t.a.v. eigen verhaal-cliënt-hulpverlener, herstelondersteunende 

zorg en individuele rehabilitatie. Je oefent in het aanwenden van belangrijke sociaal-agogische 

vaardigheden vanuit een houding van respect; je reflecteert op je eigen visie, houding, 

gevoelens en gedrag. Sylvia Hubar is begeleidende docente. 



Verkenning werkveld – beroepspraktijk 1 

Deze eenheid is enkel toegankelijk voor cursisten die reeds de drie eenheden volgden van 

"Identiteit van de ervaringswerker", "Communicatieve vaardigheden 1" en "Sociaal-agogische 

vaardigheden". Via een stage van 150 uur op de werkvloer van de GGZ of verslavingszorg 

maak je kennis met de functie en de opdrachten van ervaringswerker. Bedoeling is dat je 

observerend en waar dat kan ook beginnend participerend mee werkt in een dienst, netwerk, 

organisatie, ziekenhuis, .... Tijdens individuele en groepssupervisies op school en via 

reflectieopdrachten sta je stil bij de opgedane ervaringen en inzichten en leer je vaardigheden 
en een gepaste professionele houding te ontwikkelen. Grace Verween is praktijkbegeleider. 

Leren studeren en organiseren 

Terug beginnen studeren als volwassene is niet altijd evident. De eenheid "Leren studeren en 

organiseren" heeft een studie-ondersteunende functie. Indien je interesse hebt voor deze 

eenheid, bespreek dit dan met de coördinator. In de eenheid wordt ingegaan op inzicht en 

kunde in het proces van zelfsturing en omgaan met stress, gestructureerd studeren, 

gestructureerd schrijven, informatie verzamelen en verwerken, omgaan met faalangst en 

uitstelgedrag. Naast de groepssessies is er ook individuele coaching. De eenheid staat open 

voor alle cursisten van het CVO Sociale School Heverlee; ze is dus niet enkel bedoeld voor 

cursisten met ervaringsdeskundigheid in de GGZ/verslavingszorg. Ingrid Coosemans is 

begeleidende docente. 

4. Attestering 

Per eenheid is er op de laatste lesdag een examen tenzij je met permanente evaluatie werkt. 

Het examen kan verschillende vormen aannemen: mondelinge toetsing, schriftelijk examen, 

groepspresentatie, bespreking van paper of portfolio, ... .  

Wie slaagt op het examen verwerft een officieel attest van het Hoger Beroepsonderwijs 

(HBO5), erkend door het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap. 

Slaag je niet op het examen, dan heb je de mogelijkheid tot een herkansing binnen de drie 

maanden. 

5. Data 

Elke lesdag loopt van 9 uur tot 15 uur, met een middagpauze. Hieronder vind je per eenheid 

de lesdagen. De eenheden zijn geordend volgens hun startdatum. 

Eenheid Data Te volgen na ... 

Taakgericht groepswerk 

  

Ma 14-21-28/09 + 5-12-19/10 + 

16/11/2015 

Geen specifieke bepalingen. 

Identiteit van de ervaringswerker 

  

Vr 16-23-30/10 + 13-20-27/11 + 
4/12/2015 

Geen specifieke bepalingen. 

Beroepspraktijk 1 Do 29/10/2015 startdag + 

groepssupervisies + individuele 

supervisies 

  

Te volgen na Identiteit van de 

ervaringswerker, Communicatieve 

vaardigheden 1, Sociaal-agogische 
vaardigheden.  

Communicatieve vaardigheden 1 

  

Wo 25/11 + 2-9-16/12/2015 + 6-13-
20/1/2016 

Geen specifieke bepalingen. 

Persoonsgecentreerd werken Vr 11-18/12/2015 + 8-15-22-29/01 + 5-
19-26/02 + 4/03/2016 

Te volgen na Identiteit van de 
ervaringswerker. 

Taakgericht groepswerk Vr 8/1, 29/1, wo 24/2, vr 4/3,  11/3, 
18/3 + ma 21/3 /2016 

Geen specifieke bepalingen. 



Psychologische vraagstukken 

  

Ma 18-25/01 + 1-22-29/02 + 7-
14/03/2016 

Geen specifieke bepalingen. 

Communicatieve vaardigheden 2 Do 10-17-24/03 + 14-21-28/04 + 

12/05/2016 

Te volgen na Communicatieve 

vaardigheden 1. 

Sociaal-agogische vaardigheden 

  

Do 19-26/05 + ma 30/05 + di 7-14/06 + 
vr 17/06 + di 21/06/2016 

Geen specifieke bepalingen. 

6. Kostprijs 

Een eenheid van 40 lestijden (6 lesdagen en examendag) kost 60 euro inschrijvingsgeld en 16 

euro cursusgeld. Beroepspraktijk 1 telt voor twee eenheden van 40 lestijden. Een eenheid van 

60 lestijden (9 lesdagen en examendag = "Persoonsgecentreerd werken") kost 90 euro 

inschrijvingsgeld en 24 euro cursusgeld.  

Mogelijks heb je recht op een vermindering of vrijstelling van het inschrijvingsgeld:  

Je betaalt geen inschrijvingsgeld (= vrijstelling) indien je 

- een leefloon hebt of een inkomen via maatschappelijke dienstverlening, of ten laste bent van 

iemand met zulk inkomen of leefloon (attest OCMW); 

- een wachtuitkering of werkloosheidsvergoeding krijgt en indien je opleiding erkend is in het 

kader van een traject naar werk (attest VDAB of BGDA);  

- niet werkend ingeschreven werkzoekend bent en nog zonder recht op uitkering (attest VDAB 

of BGDA); 

- asielzoeker of vreemdeling met recht op materiële hulp. 

Je betaalt 12 euro inschrijvingsgeld per eenheid (= vermindering) indien je 

- een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering krijgt (attest VDAB of BGDA) of ten laste 

bent van iemand met deze uitkering (+ attest gezinssamenstelling); 

- in de twee voorafgaande schooljaren een opleiding volgde in een centrum voor basiseducatie 

van minstens 120 lestijden (attest centrum); 

- een attest hebt of ten laste bent van een persoon met een attest van: arbeidsongeschiktheid 

van minimum 66 %, een inschrijving bij het VAPH, een integratietegemoetkoming, een 

vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder, of een vermindering van de 

zelfredzaamheid van minstens 7 punten. 

7. Lesplaats 

Alle eenheden gaan door in de Sociale School Heverlee, Groeneweg 151 te 3001 Heverlee 

(tel.: 016 375 183). Op de website www.cvo-ssh.be vind je een wegbeschrijving.   

Voor de eenheid "Beroepspraktijk" ben je uiteraard enkel tijdens de opstart- en 

begeleidingsmomenten op school; de overige uren presteer je op de stageplek. 

8. Inschrijven voor nieuwe cursisten 

Alvorens je kan inschrijven, nodigen we je uit op een instapgesprek over jouw motivatie en 

verwachtingen en het aanbod van de school. Voor het instapgesprek maak je een afspraak met 

Barbara Hendrickx via barbara.hendrickx@ucll.be 
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Breng bij een eerste inschrijving steeds volgende documenten mee: 

- je identiteitskaart of bewijs van wettig verblijf; 

- een kopie van je diploma secundair onderwijs (indien behaald); 

- indien van toepassing: de attesten voor de vermindering of vrijstelling van het 

inschrijvingsgeld. De vermindering van het inschrijvingsgeld kan enkel worden toegekend 

indien je op het moment zelf van inschrijven een geldig attest kan voorleggen. 

Cursisten die reeds vorige schooljaren één of meerdere eenheden aan het CVO Sociale School 

volgden, vinden alle informatie om zich in te schrijven terug op het schoolleerplatform Moodle.  

Het aantal inschrijvingen per eenheid is beperkt. We respecteren de volgorde van aanmelding.  

9. Betaling  

Na inschrijving krijg je een bevestiging van het secretariaat samen met de factuur, die je 

binnen de drie weken dient te voldoen. Je inschrijving is pas afgerond na betaling van het 

inschrijvings- en cursusgeld.  

Het rekeningnummer van het CVO is: BE 56 7865 8295 1388. De begunstigde is CVO Sociale 

School Heverlee - UC Leuven vzw, Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee. Zet bij de 

mededelingen je "naam voornaam 2015-16". 

Je kan ook met opleidingscheques betalen indien je ze bij hebt op het moment van 

inschrijven.  

 


