OPLEIDING TOT
ERVARINGSDESKUNDIGE
IN GENERATIEARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING
Noorderpoort versterkt je toekomst

Docenten

Word ervaringsdeskundige in generatiearmoede
en sociale uitsluiting

De opleiding wordt gegeven door een zogeheten tandem, dat wil
zeggen door twee personen, waarvan de één een ervaren trainer/
docent is en de ander een ervaringsdeskundige, iemand die weet
wat het is om in armoede te leven. Beiden hebben in Utrecht
de docentenopleiding armoede en sociale uitsluiting gevolgd. De
opleiding maakt deel uit van de aanpak ‘Sterk uit Armoede’ van
Stichting Mens en Maatschappij.

Duur:
twee jaar
Locatie: Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam
Start:
januari 2017
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Ben je opgegroeid in armoede en zou je je ervaringen beroepsmatig willen inzetten om anderen te helpen bij het uitoefenen van
hun functie, dan is dit misschien een opleiding voor jou.
Als ervaringsdeskundige kun je werken bij
een gemeente,
een instelling met hulp- en dienstverlening,
een woningbouwcorporatie, etc.
in de functie van
intermediair voor professionele hulp- en/of dienstverleners die
werken met mensen die in armoede leven,
intermediair voor het afstemmen van overheids- of instellingsbeleid op mensen die in armoede leven.
Beleidsmakers en hulp- en dienstverleners zijn doorgaans zelf
niet afkomstig uit arme milieus. Als ervaringsdeskundige heb je
de taak als tolk te fungeren en een brug te slaan tussen hen en de
doelgroep waar ze mee werken.

Inhoud van de opleiding Ervaringsdeskundige
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In het eerste jaar van de opleiding komen de levensverhalen van
de cursisten aan bod, met als doel het verwerken van de eigen
levensgeschiedenis. Door vervelende gebeurtenissen in het leven
te verwerken, kun je er meer afstand van nemen, verdwijnt de pijn
en kom je anders in het leven te staan. Dat is noodzakelijk om als
ervaringsdeskundige aan de slag te kunnen.
Vervolgens worden vakken aangeboden om vaardigheden onder de
knie te krijgen die je nodig hebt in het beroep, zoals:
communicatieve vaardigheden,
psychologische en pedagogische processen,
agogische vaardigheden,
rechtsvraagstukken.
In het tweede jaar ga je naast de theoriedagen op stage om het
geleerde in de praktijk te oefenen.

Cursist: “Voor het eerst in mijn leven is mijn levensgeschiedenis
een positief iets waar ik mee verder kan. Ik word gezien en mijn
kracht wordt erkend. Ik krijg gereedschap om mijzelf verder te
ontwikkelen.”
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Levensgeschiedenis

Procedure
Y De aanmeldingsprocedure loopt via de gemeenten
die deelnemen aan het project ‘Sterk uit Armoede’.
Zie ook www.sterkuitarmoede.nl voor meer
informatie.
Y Daarna word je uitgenodigd voor een intakegesprek
door Noorderpoort en Stichting Mens en
Maatschappij. Als voorbereiding word je verzocht
het gesprek voor te bereiden aan de hand van een
aantal vragen.
Y Op basis van dit gesprek wordt besloten of je wordt
toegelaten tot de opleiding Ervaringsdeskundige in
generatiearmoede en sociale uitsluiting.

Voor meer informatie
Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam
Hertenkampstraat 6, 9641 GA Veendam
T (0598) 68 63 63
E beroepsonderwijs-veendam@noorderpoort.nl
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Contactpersoon: Lijja de Vries

noorderpoort.nl

