
 
 
 
FAQ  Ervaringsdeskundigheid bij professionele zorg- en 
dienstverleners 
 
Wanneer ben ik toelaatbaar/de instapeisen? 

• Je bent toelaatbaar met minimaal een hbo-diploma op het gebied van zorg- en welzijn. 
• Daarnaast dien je minimaal 8 uur per week *werkzaam te zijn in de context psychiatrie, 

verslavingszorg, jeugdhulpverlening of andere werk waarin ontwrichting, 
beperkingen/gezondheid of psychosociale thema’sn centraal staan. Het mag ook in een leer-
ervaringsplek of stage zijn. 
*Vanuit Windesheim gelden er geen vereisten vanuit je begeleiding op je werkplek 

 
Is de cursus ook mogelijk als ik vrijwilligerswerk doe?  
Dit is mogelijk, maar je dient wel minimaal 8 uur per week vrijwilligerswerk of stage te doen. Het gaat 
erom dat jouw ervaringsdeskundigheid kan worden ingezet en het zou wenselijk zijn als er zowel op 
organisatorisch als cliënttniveau gewerkt kan worden.  
 
Kan ik zonder een baan de cursus volgen? 
Nee, je bent verplicht om minimaal 8 uur of 16 uur werkzaam te zijn in de context psychiatrie, 
verslavingszorg, jeugdhulpverlening of andere werk met ontwrichting, beperkingen/gezondheid of 
psychosociale thema’s. 
 
Als ik bij mijn huidige werkgever geen werkplek kan vinden om opdrachten in de praktijk uit te voeren, 
kunnen jullie mij dan helpen bij het vinden van een geschikte werkplek?  
Nee, Windesheim bemiddelt helaas niet bij het vinden van werk of stage, je kunt ons uiteraard altijd om 
advies vragen 
 
Ik voldoe niet aan de vereiste instapeisen, zijn er uitzonderingen mogelijk? 
Soms komt dit, dan moet je aan kunnen tonen dat je op een andere wijze aan het niveau van de 
instapeisen voldoet. Denk je hiervoor in aanmerking te komen, mail dan een CV met hierin je opleiding 
en (huidige) werkervaring en instelling waar je werkzaam bent.  
Mail naar gw-contractactiviteiten@windesheim.nl 
 
Heeft de AD Social Werk in de Zorg ook een specialisatie Ervaringsdeskundigheid? 
Dat klopt inderdaad, wanneer je niet voldoet aan de vereiste instapeisen kan je overwegen om te 
kiezen voor deze opleiding (twee jarig) 
https://www.windesheim.nl/opleidingen/voltijd/ad/sociaal-werk-in-de-zorg 
 
 
Wordt deze cursus ook in Almere aangeboden? 
Nee, de lessen vinden allemaal plaats op  de campus in Zwolle.  
(i.v.m. de corona vinden de lessen op dit moment online plaats) 
 
Gaat het in deze cursus om je eigen ervaringsdeskundigheid of kun je ook aansluiten als je 
bijvoorbeeld een partner of andere bekende in je omgeving hebt met psychische klachten?  
In deze cursus gaat het om je eigen ervaringsdeskundigheid. Zorgprofessionals die hun eigen 
ervaringen met naasten c.q. familie als extra bron van kennis willen onderzoeken en uitbouwen binnen 
hun werk kunnen zich aanmelden voor de cursus Familie-ervaringsdeskundigheid voor 

https://www.windesheim.nl/opleidingen/voltijd/ad/sociaal-werk-in-de-zorg


zorgprofessionals https://www.windesheim.nl/opleidingen/deeltijd/cursus/familie-
ervaringsdeskundigheid-voor-zorgprofessionals 
 
 
Is het mogelijk om voor bepaalde onderdelen van de cursus een vrijstelling te krijgen?  
Helaas is het niet mogelijk om voor bepaalde onderdelen een vrijstelling te krijgen. 
 
 
 
Kan ik bij jullie terecht voor een EVC traject? 
Nee, dat kan niet. Kijk hiervoor eens op de site van Libereax  https://www.libereaux.nl/ 
 
 
Ik twijfel nog en of weet niet welke module(s) geschikt zijn voor mij. Kan ik persoonlijk  advies 
krijgen  en of hoe kom ik in contact met een inhoudsdeskundige? 
Voor een persoonlijk advies en of heb je behoefte aan een advies van een inhoudsdeskundige?   
Mail dan naar gw-contractactiviteiten@windesheim.nl onder vermelding van persoonlijk advies. 
 
 
Als ik mij heb aangemeld, krijg ik dan een bericht voor een intakegesprek? 
Nadat wij je aanmelding hebben ontvangen dan krijg je een email van onze collega’s van het 
informatiecentrum met hierin de gegevens die je hebt ingevuld bij je aanmelding, inclusief kosten, 
startdata en aanvullende voorwaarden.  
Onze collega’s van de bedrijfsvoering zullen je vervolgens berichten over het verder proces van 
toelating. Als blijkt dat een intake nodig is, op verzoek van onze projectleider, dan nemen wij hierover 
contact met je op. 
 
 
Waar kan ik lezen wat de lestijden en lesdata zijn? 
https://www.windesheim.nl/opleidingen/deeltijd/cursus/ervaringsdeskundigheid-bij-professionele-
zorg-en-dienstverleners 
Lees meer onder het kopje, Zo zit jouw cursus in elkaar. 
 
 
Hoeveel tijd kost het mij om deze cursus goed af te ronden 
Studiebelasting  
16 (online)bijeenkomsten van 3 uur incl.coaching/intervisie : 48 uur  
Bestuderen literatuur: 60 uur  
Huiswerk en eindverslag` 120 uur  
Totaal 228 uur  
Over een periode van 9 maanden is dat ongeveer 6 uur per week. 
 
Is het mogelijk om de cursus InCompany te volgen met meerdere deelnemers vanuit één instelling en 
wat zijn hiervoor de voorwaarden?  
InCompany trainingen behoren tot de mogelijkheden met minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. 
Persoonlijke leerroutes zijn bespreekbaar en kunnen van te voren worden vastgesteld in overleg met 
de projectleider. Interesse hiervoor, mail naar gw-contractactiviteiten@windesheim.nl 
 
Hoe dien ik te betalen?  
Voor aanvang van de cursus ontvang je per e-mail een factuur voor betaling van het cursusgeld. Deze 
kun je, indien van toepassing, zelf doorsturen naar jouw werkgever. Het cursusgeld dient voor aanvang 
van de cursus te zijn betaald.  
 
Kan ik in termijnen betalen.  
Cursus/opleiding langer dan 6 maanden en bedrag groter dan € 2.500,- dan is er een mogelijkheid om 
in termijnen te betalen, standaard 2 termijnen per jaar. Wanneer je een bevestiging ontvangt van je 
aanmelding van gw-ontractactiviteiten@windesheim.nl, dan kan je dit ook hier aangeven. 
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Kan ik mij na aanmelding nog weer kosteloos uitschrijven?  
Je kunt je tot 2 weken na aanmelding kosteloos afmelden. Meer informatie hierover lees je in de 
algemene voorwaarden die je hebt ontvangen. 
 
Kom ik in aanmerking voor een vergoeding van werkgever of UWV? 
Een groot aantal werkgevers vergoeden deze leergang geheel of gedeeltelijk. In een aantal gemeenten 
volgen deelnemers deze cursus met instemming en vergoeding van UWV in het kader van een re-
integratie traject.  
 
Leidt deze cursus tot een diploma? 
Nee, je krijgt een certificaat op HBO-5 niveau. Dit is geen diploma weer mee je geregistreerd kan 
worden of kan declareren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 


