Leergang Ervaringsdeskundigheid Veerkracht LEV
GITP PAO post HBO
Voor: begeleiders, behandelaren, arbeidsdeskundigen, artsen, adviseurs, geestelijk verzorgers,
opleiders, supervisoren in onderwijs en zorg






van ervaring naar ervaringskennis naar ervaringsdeskundigheid
leren faciliteren van zelfonderzoek naar identiteitservaringen en levensverhalen van mensen
focus op leren en transformeren van binnenuit in diverse werk- en beroepscontexten
de leergang omvat tien bijeenkomsten inclusief supervisie
geaccrediteerd door LVSC, BAMw en SRVB, andere accreditaties op verzoek

De bron van professionele ervaringsdeskundigheid bestaat uit eigen ingrijpende levenservaringen
waarvan gebruik gemaakt wordt voor anderen. Deze deskundigheid is een combinatie van
levenservaring, veerkracht, praktijkervaring en theoretisch verworven kennis. Existentiële belevingen
zijn veelal buiten het professionele domein gehouden. Blikverruimend is dat ervaringskennis naast
theorie en praktijkervaringskennis meer en meer als derde kennisbron wordt erkend. Van binnenuit
ontwikkelde ervaringskennis is een bron van levende kennis.
Binnen de zorg, geestelijke gezondheidszorg en in supervisie (of begeleiding, coaching) en onderwijs
is steeds meer interesse voor het benutten van ervaringsdeskundigheid als bron voor begeleiding en
herstelondersteunende zorg.
Voor wie
Professionals die hun levenservaringen als bron van kennis willen onderzoeken en verder ontwikkelen tot
ervaringsdeskundigheid die je kunt benutten in je werk.
.
Toelatingsvoorwaarden:
1. Een voltooide initiële beroepsopleiding op hbo- of universitair niveau of HBO werk- en denkniveau
2. Minimaal twee jaar werkzaam als professional op minimaal HBO-niveau en tijdens de leergang
praktisch werkzaam zijn
3. Een oriënterend toelatingsgesprek met één van de opleiders
En eventueel een voorbereidingstraject door middel van een assessment en/of korte begeleiding.
Deze leergang is ontwikkeld door Marjo Boer en Christine van Duin op basis van hun jarenlange ervaring
als docent supervisiekunde en ervaringsdeskundigheid. In beide vakgebieden is ervaring als bron van
kennis een belangrijke ingang tot leren. Het model waarlangs zij werken noemen zij: de Eyeopener.

Start: volgende leergang 23 september 2015
Plaats: Centrum de Roos, Amsterdam (Vondelpark).
Kosten: € 3350 vrij van btw, inclusief supervisie, schriftelijk materiaal, koffie/thee, exclusief lunch, kosten
eventueel voortraject.
Aanmelding en toelating:
Uitgebreidere informatie over de leergang en een inschrijfformulier vind je op de website, www.gitp-pao.nl
of via de telefoon: 013 5355825

