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BGE@work: Van ervaring ervaringskennis en

ervaringsdeskundigheid maken.
Ervaringsdeskundigheid als een specifieke bekwaamheid van begeleiders krijgt steeds meer
erkenning en waardering in de maatschappelijke zorg. In de beroepsopleiding voor Begeleiders
GGz met Ervaringsdeskundigheid (BGE) leren studenten met ingrijpende levenservaringen hun
ervaringsdeskundigheid op professionele wijze in te zetten in herstelondersteuning op het terrein
van de maatschappelijke zorg.
Talent tot leven brengen is een missie van de BGE, studenten van de opleiding hebben talent in
het begeleiden van (jonge) mensen met een psychische aandoening en of verslavingsproblemen.
BGE-ers ontdekten deze bekwaamheid door hun eigen ervaringen met psychische problemen en
alle gevolgen daarvan voor leven, leren en werken. De BGE heeft ruime ervaring in het faciliteren
van een leerklimaat waarin de studenten hun bekwaamheid kunnen ontwikkelen en inzetten in de
GGz en in bredere zin de samenleving. De BGE creëert toegankelijk en effectief onderwijs en
bereidt studenten in co-makership voor op hun loopbaan. Het verschil in persoonlijke,
professionele en maatschappelijke positie van de studenten bij instroom en bij uitstroom is groot.
De BGE maakt daarin voor mensen echt het verschil.
Om ervaringsdeskundigheid professioneel te ontwikkelen is een tweejarig lesprogramma
ontwikkeld met 19 uur beroepspraktijk en 1 dag lestijd. Supervisie, coaching, praktijkbegeleiding en
lessen ervaringsdeskundigheid ondersteunen studenten in het veranderingsproces van
begeleiding vragen naar studeren en begeleiding geven. Door het werken aan de
beroepskwalificaties en het behalen van het diploma zijn studenten voorbereid op zelfstandig
werknemerschap. Maatschappelijke zorg is een combinatie van zorg en welzijn en daardoor een
aantrekkelijke brede opleiding die veel mogelijkheden in het werkveld biedt. Door een eigen
weloverwogen keuze te maken om anderen te ondersteunen in hun herstelproces ervaren
BGE-ers zinvol en betekenisvol werk.
Een BGE-er functioneert in verschillende beroepsrollen als:
 herstelondersteuner die herstelprocessen - in herstelgroepen en individueel - ondersteunt
 peer-to-peer coach voor cliënten en collega’s
 bruggenbouwer die kwartier kan maken en rolmodel is door het belichamen van hoop
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