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1 Opleiding 

1.1 Relatie opleiding – referentiekader 
De opleiding Ervaringdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting hoort thuis in het 
studiegebied BIJZONDERE EDUCATIEVE NODEN (BN). De basiscompetenties voor de opleiding zijn 
afgeleid van een beroepscompetentieprofiel (BP ‘Ervaringdeskundige in de armoede en sociale 
uitsluiting’ van de SERV - december 2006).  
 
De basiscompetenties inzake welzijn op het werk werden afgeleid uit de nota ‘Welzijn op het 
werk’(SERV, 2004)  
 
Het beroep ‘ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting’ situeert zich in het domein van 
de armoedebestrijding. Het gaat om een sectoroverschrijdend beroep. Alle sectoren die rechtstreeks 
of onrechtstreeks met de armoedeproblematiek te maken krijgen kunnen een beroep doen op 
ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen zijn een belangrijke schakel in de hulp- en 
dienstverlening aan armen en kunnen een relevante bijdrage leveren aan de armoedebestrijding op 
alle niveaus. Zij vervullen een brugfunctie tussen de organisatie enerzijds en mensen die in armoede 
leven anderzijds.  
 
De ervaringsdeskundige werkt vanuit een professionele status mee aan veranderingsgerichte en 
structurele ingrepen die in het domein van de armoedebestrijding de verschillende diensten en 
instanties in hun werking meer toegankelijk, efficiënt en humaan moeten maken.  
 
De ervaringsdeskundige signaleert en maakt hulpverleners, beleidsmensen en organisaties attent op 
situaties of beslissingen die geen of onvoldoende rekening houden met de leefwereld van armen. Hij 
participeert in de activiteiten van de organisatie vanuit zijn specifieke invalshoek, gefocust op het recht 
en de gelijkwaardigheid van de kansarme. Hij gaat in dialoog met kansarmen, collega’s, de 
organisatie en het beleid om het inzicht in wederzijdse werelden te verhogen. Hij stelt het perspectief 
van de armen aanwezig en doorprikt hierbij de vele vanzelfsprekendheden ingegeven door het 
dominant aanwezige middenklasseperspectief. De ervaringsdeskundige helpt de communicatie tussen 
de twee werelden te verbeteren door waar nodig te tolken en te bemiddelen. 
 
De ervaringsdeskundige ondersteunt mensen in armoede in het vinden van eigenwaarde, het sterker 
en bewuster worden en het greep krijgen op het eigen leven.  
 
Ervaringsdeskundigen vormen een belangrijke schakel om efficiëntere en humanere armoede-
bestrijding mogelijk te maken door  
� wederzijdse blinde vlekken zichtbaar te maken; 
� kwetsuren, onbegrip en inefficiënte hulpverleningsinterventies en beleidsmaatregelen terug te 

dringen; 
� de hulpverlening beter aan te sluiten bij de echte noden van de armen. 
 
Ervaringsdeskundigen spreken dezelfde ‘taal’ als de arme. Ze weten hoe ze contact kunnen leggen 
met armen, hoe ze hen kunnen aanspreken en een vertrouwensband kunnen opbouwen, hoe ze hen 
kunnen aanmoedigen om iets te ondernemen.  
 
In het beroepscompentieprofiel wordt een beroepsdrempel aangegeven. Volgens het 
beroepscompentieprofiel maakt een ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting gebruik 
van de eigen armoede-ervaring in de strijd tegen de armoede en de sociale uitsluiting. De eigen 
ervaring is het basisinstrument van de ervaringsdeskundige. Wil iemand het beroep van 
ervaringsdeskundige kunnen uitoefenen dan is het dus een minimumvereiste dat die persoon zelf over 
uitsluitingservaring op grond van armoede beschikt. Iemand die bovendien van in de vroege jeugd 
over deze uitsluitingervaring beschikt, zal het beroep van ervaringsdeskundige beter kunnen invullen.  
 
In het beroepsprofiel wordt geen niveaubepaling opgenomen. 
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1.2 Inhoud 
De gebruikte referentiekaders onderscheiden de volgende clusters van competenties:  
� In dialoog gaan over de missing link 
� Signaleren 
� Een gelijkwaardige relatie met de kansarme cliënt opbouwen 
� Het groeiproces van de kansarme cliënt ondersteunen 
� Hulpbronnen ontsluiten 
� Functioneren binnen de organisatie 
� Eigen (ervarings)deskundigheid opbouwen 
� Meewerken aan welzijn op het werk 
 

1.3 Certificering 
Wie de opleiding met succes voltooit, behaalt het certificaat Ervaringsdeskundige in de armoede en 
sociale uitsluiting. Het certificaat van deze opleiding leidt in combinatie met het certificaat ‘Algemene 
Vorming TSO3’ tot het diploma secundair onderwijs.  

1.4 Niveau 
De opleiding wordt ingedeeld als TSO3. 

1.5 Duur 
De minimale duur van de opleiding Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting 
bedraagt 1920 lestijden. 

1.6 Relatie AV-PV-TV 
De beroepsopleiding Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting bevat minimaal 
800 Lt PV. De overige lestijden zijn TV. 

1.7 Plaats van de opleiding in het studiegebied (Raamwerk) 
Nr. Opleidingen Code Lestij-

den 
Niveau Refe-

rentie-
kader 

Regle-
mente-
ring 

1 Vlaamse gebarentaal R1 AO BN 001 360 R1   
2 Vlaamse gebarentaal R2 AO BN 002 480 R2   
3 Vrachtwagenchauffeur BO BN 003 560 BSO3 BP SR 
4 Nascholing 

vrachtwagenchauffeur BO BN 004 60 BSO 3  SR 

5 Ervaringsdeskundige in de 
armoede en sociale uitsluiting 

BO BN 005 1920 TSO3 BcP  

 

1.8 Modules 
Naam Code  Lestijden Vak 
Expressie 1 M BN 026 40 Agogische 

methodieken 
Expressie 2 M BN 027 40 Agogische 

methodieken 
Communicatie M BN 028 80 Agogische 

methodieken 
Armoede in de maatschappij M BN 029 60 Maatschappelijke 

vorming 
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Maatschappelijke structuren M BN 030 40 Maatschappelijke 
vorming 

Ethiek en deontologie M BN 031 40 Maatschappelijke 
vorming 

Omgaan met stress M BN 032 40 Agogische 
methodieken 

Gezondheid en welzijn M BN 033 40 Verzorging 
Methodische training 1 M BN 034 100 Situatiegerichte 

training 
Methodische training 2 M BN 035 100 Situatiegerichte 

training 
Methodische training 3 M BN 036 160 Situatiegerichte 

training 
Methodische training 4 M BN 037 160 Situatiegerichte 

training 
Psychologische processen en 
vaardigheden 1 

M BN 038 60 Toegepaste 
psychologie 

Psychologische processen en 
vaardigheden 2 

M BN 039 40 Toegepaste 
psychologie 

Psychologische processen en 
vaardigheden 3 

M BN 040 40 Toegepaste 
psychologie 

Psychologische processen en 
vaardigheden 4 

M BN 041 40 Toegepaste 
psychologie 

Psychologische processen en 
vaardigheden 5 

M BN 042 40 Toegepaste 
psychologie 

Beroepspraktijk Ervaringsdeskundige 1 M BN 043 80 Praktijk 
Situatiegerichte 
training  

Beroepspraktijk Ervaringsdeskundige 2 M BN 044 80 Praktijk 
Situatiegerichte 
training  

Beroepspraktijk Ervaringsdeskundige 3 M BN 045 80 Praktijk 
Situatiegerichte 
training  

Beroepspraktijk Ervaringsdeskundige 4 M BN 046 80 Praktijk 
Situatiegerichte 
training  

Beroepspraktijk Ervaringsdeskundige 5 M BN 047 80 Praktijk 
Situatiegerichte 
training  

Beroepspraktijk Ervaringsdeskundige 6 M BN 048 80 Praktijk 
Situatiegerichte 
training  

Beroepspraktijk Ervaringsdeskundige 7 M BN 049 80 Praktijk 
Situatiegerichte 
training  

Beroepspraktijk Ervaringsdeskundige 8 M BN 050 80 Praktijk 
Situatiegerichte 
training  

Beroepspraktijk Ervaringsdeskundige 9 M BN 051 80 Praktijk 
Situatiegerichte 
training  

Projectwerk M BN 052 80 Praktijk 
Situatiegerichte 
training  
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1.9 Leertraject 
 
 

 

1.10 Sleutelvaardigheden 
 
Sleutelvaardigheid Specificatie Code 
Assertiviteit In staat zijn eigen meningen en gevoelens te verwoorden 

en ervoor op te komen.  
SV03 

Contactvaardigheid In staat zijn om contact te leggen en eventueel te 
onderhouden, ook in moeilijke situaties (onder meer met 
mensen met verschillende opvattingen en achtergrond).  

SV06 

Empathie In staat zijn zich in te leven in iemands situatie, er begrip 
voor op te brengen en er tactvol mee om te gaan.  

SV11 

Kritische ingesteldheid In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen, 
de waarde van een bewering of een feit, de haalbaarheid 
van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een 
stelling in te nemen.  

SV15 

Leerbekwaamheid In staat zijn om, via geëigende leerprocessen, zijn 
competenties te verbreden en te verdiepen. 

SV18 

Leergierigheid In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn 
competenties te verbreden en te verdiepen. 

SV19 

Zelfvertrouwen In staat zijn om een taak aan te pakken vanuit geloof in 
eigen kennen en kunnen. 

SV33 
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Zin voor initiatief In staat zijn om problemen en taken aan te pakken zonder 
dat het gevraagd wordt of de omstandigheden ertoe 
dwingen.  

SV34 
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2 Basiscompetenties van de opleiding 
 
De basiscompetenties zijn geschreven in een graad van concreetheid om aan te geven dat wie de 
opleiding volgt een traject doorloopt waarin een opbouw naar een leerresultaat leidt. 
 
In de basiscompetenties verwijst ‘kansarmoede’ naar de situatie van mensen die in armoede en 
sociale uitsluiting leven. ‘Kansarmen’ zijn mensen die in armoede en sociale uitsluiting leven. 

2.1 In dialoog gaan over de missing link 
 
 Basiscompetenties 
 De cursist kan 
BN 05 BC 001  � het perspectief van kansarmen uitleggen aan mensen die geen 

doorleefde kennis hebben van kansarmoede  
BN 05 BC 002  � onduidelijkheden en storingen in de communicatie tussen de 

beleidsmakers, hulp- en dienstverleners enerzijds en mensen in 
kansarmoede anderzijds aan de orde stellen 

BN 05 BC 003  � elementen aanbrengen die het mogelijk maken de missing link te 
verduidelijken  

BN 05 BC 004  � naar afstemming van de verschillen in betekenisgeving streven  
BN 05 BC 005  � het perspectief van collega’s en beleidsmakers erkennen  
BN 05 BC 006  � het perspectief van collega’s en beleidsmakers onderzoeken 
BN 05 BC 007  � vanzelfsprekendheden, waarden, normen, veronderstellingen, 

vooroordelen,… bevragen 
BN 05 BC 008  � tussen beleidsmakers, hulp- en/of dienstverleners enerzijds en mensen 

in kansarmoede anderzijds bemiddelen  
 

2.2 Signaleren 
 
 Basiscompetenties 
 De cursist kan 
BN 05 BC 009  � voor de rechten van personen die in kansarmoede leven aandacht 

vragen  
BN 05 BC 010  � op de mogelijke invoering van nieuwe uitsluitingmechanismen adequaat 

reageren  
BN 05 BC 011  � structurele problemen aan bevoegde personen melden  
BN 05 BC 012  � de organisatie voor drempels in de eigen werking alert maken  
BN 05 BC 013  � bij bevoegde personen naar de opvolging van het signaal informeren  
 

2.3 Een gelijkwaardige relatie met de kansarme cliënt opbouwen 
 
 Basiscompetenties 
 De cursist kan 
BN 05 BC 014  � aan de eigenheid van de kansarme cliënt ruimte geven  
BN 05 BC 015  � de kansarme cliënt rustig zijn verhaal laten doen  
BN 05 BC 016  � met een oprechte en open houding naar de kansarme cliënt luisteren  
BN 05 BC 017  � aan de gevoelswereld van de kansarme cliënt ruimte geven 
BN 05 BC 018  � de gevoelswereld van de kansarme cliënt erkennen 
BN 05 BC 019  � als dit past in de context met de kansarme cliënt eigen ervaringen delen  
BN 05 BC 020  � zich ten overstaan van de kansarme cliënt kwetsbaar opstellen 
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BN 05 BC 021  � ten overstaan van de kansarme cliënt over de omgang met 
vertrouwelijke informatie duidelijkheid scheppen 

BN 05 BC 022  � ten overstaan van de kansarme cliënt de eigen grenzen binnen de 
organisatie duidelijk maken 

BN 05 BC 023  � met de individuele verschillen tussen kansarme cliënten rekening 
houden  

 

2.4 Het groeiproces van de kansarme cliënt ondersteunen 
 
 Basiscompetenties 
 De cursist kan 
BN 05 BC 024  � over de relatie tussen de geschiedenis van de kansarme cliënt en de 

context enerzijds en zijn huidige situatie en zelfbeleving anderzijds een 
dialoog met de kansarme cliënt op gang brengen 

BN 05 BC 025  � opdat de kansarme cliënt meer zicht krijgt op de essentie van zijn 
hulpvraag, gepaste vragen stellen 

BN 05 BC 026  � in overleg met de kansarme cliënt haalbare stappen voor verbetering 
van zijn situatie zoeken  

BN 05 BC 027  � de inzet, de eigen kennis, krachten, capaciteiten en eigenheid van de 
kansarme cliënt benoemen  

BN 05 BC 028  � de inzet, de eigen kennis, krachten, capaciteiten en eigenheid van de 
kansarme cliënt erkennen  

BN 05 BC 029  � de kansarme cliënt in zijn competentie om zelf stappen te zetten 
ondersteunen  

BN 05 BC 030  � met de kansarme cliënt het groeiproces evalueren  
BN 05 BC 031  � het aandeel van de maatschappij of andere partijen in wat fout is 

gelopen door de kansarme cliënt laten ontdekken  
BN 05 BC 032  � elementen die het perspectief van de kansarme cliënt verruimen, 

aanbrengen  
BN 05 BC 033  � met de kansarme cliënt de risico’s en gevolgen van bepaalde keuzes 

of acties bespreken  
BN 05 BC 034  � zich tegenover de kansarme cliënt spiegelend opstellen  
BN 05 BC 035  � zich tegenover de kansarme cliënt confronterend opstellen 
BN 05 BC 036  � met de kansarme cliënt naar nieuwe manieren van communiceren 

zoeken 
BN 05 BC 037  � de verantwoordelijkheid voor het groeiproces bij de kansarme cliënt 

laten 
BN 05 BC 038  � de beperkingen in het groeiproces van de kansarme cliënt accepteren 
 

2.5 Hulpbronnen ontsluiten 
 
 Basiscompetenties 
 De cursist kan 
BN 05 BC 039  � de kansarme cliënt bij het zoeken naar oplossingen voor zijn praktische 

vragen ondersteunen 
BN 05 BC 040  � aan de kansarme cliënt over het aanbod van de eigen organisatie 

informatie verstrekken  
BN 05 BC 041  � aan de kansarme cliënt over het aanbod van andere organisaties en 

diensten informatie verstrekken  
BN 05 BC 042  � de kansarme cliënt doorverwijzen  
BN 05 BC 043  � via de kansarme cliënt de doorverwijzing opvolgen  
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2.6 Functioneren binnen de organisatie 
 
 Basiscompetenties 
 De cursist kan 
BN 05 BC 044  � binnen zijn functie verantwoordelijkheden ten aanzien van de 

organisatie opnemen 
BN 05 BC 045  � in functie van de eigen opdrachten binnen de organisatie een eigen 

agenda opmaken 
BN 05 BC 046  � zijn planning bewaken 
BN 05 BC 047  � afspraken nakomen 
BN 05 BC 048  � mondeling en schriftelijk in het Nederlands communiceren 
BN 05 BC 049  � van een overleg eigen notities maken 
BN 05 BC 050  � over de eigen acties mondeling rapporteren 
BN 05 BC 051  � over de eigen acties schriftelijk rapporteren 
BN 05 BC 052  � in overlegsituaties het woord nemen 
BN 05 BC 053  � communicatiemiddelen op de situatie afstemmen  
BN 05 BC 054  � aan goede professionele relaties werken 
BN 05 BC 055  � van de deskundigheid van anderen gebruik maken 
BN 05 BC 056  � functionele informatie uitwisselen 
BN 05 BC 057  � constructief feedback op de organisatie geven 
BN 05 BC 058  � constructief met ontvangen feedback omgaan 
BN 05 BC 059  � bij overleg ruimte voor de ander laten 
BN 05 BC 060  � de grenzen van zijn functie binnen de organisatie duidelijk maken 
 

2.7 Eigen (ervarings)deskundigheid opbouwen 
 
 Basiscompetenties 
 De cursist kan 
BN 05 BC 061  � met kansarmen voeling en contact houden 
BN 05 BC 062  � de eigen positie en opdracht bewaken 
BN 05 BC 063  � zijn professioneel netwerk uitbouwen  
BN 05 BC 064  � de verbinding tussen zijn geschiedenis en zijn functioneren in zijn 

werksituatie uitdiepen 
BN 05 BC 065  � op kansen om zijn beroepsbekwaamheid te verhogen ingaan 
 

2.8 Meewerken aan welzijn op het werk 
 
 Basiscompetenties 
 De cursist kan 
BN 05 BC 066  � de procedures voor het melden van ongevallen, incidenten en 

gevaarlijke werksituaties opvolgen  
BN 05 BC 067  � veiligheid- en gezondheidsvoorschriften opvolgen  
BN 05 BC 068  � in noodgevallen adequaat optreden 
BN 05 BC 069  � aan het preventiebeleid meewerken  
BN 05 BC 070  � ergonomisch werken  
BN 05 BC 071  � met stress omgaan 
BN 05 BC 072  � voor de psychische en fysische integriteit van zichzelf, collega’s en 

cliënten instaan  
BN 05 BC 073  � vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en 

gezondheid toepassen  
BN 05 BC 074  � EHBO toepassen zoals dat van elke burger mag verwacht worden  
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3 Modules 

3.1 Module Expressie 1 (BN 026) 

3.1.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze eerste expressiemodule ligt de nadruk op het individuele creatieve ontdekkingsproces.  De 
cursisten ontdekken door een creatief en expressief proces meer mogelijkheden van zichzelf, krijgen 
ruimte en worden uitgedaagd om ruimte te nemen voor hun eigenheid, gevoelswereld en 
uitdrukkingsmogelijkheden.  Dit is voorwaardelijk om dit in hun beroep te kunnen doen met kansarme 
cliënten.  De cursist leer processen evalueren, startend vanuit zelfevaluatie. 

3.1.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.1.3 Studieduur 
40 Lt 

3.1.4 Verhouding AV-PV-TV 
40 Lt TV 

3.1.5 Basiscompetenties 
Module Expressie 1 M BN 026  
De cursist kan  
� aan de eigenheid van de kansarme cliënt ruimte geven  BN 05 BC 014 
� aan de gevoelswereld van de kansarme cliënt ruimte geven BN 05 BC 017 
� de inzet, de eigen kennis, krachten, capaciteiten en eigenheid van 

de kansarme cliënt benoemen  
BN 05 BC 027 

� de inzet, de eigen kennis, krachten, capaciteiten en eigenheid van 
de kansarme cliënt erkennen  

BN 05 BC 028 

� met de kansarme cliënt het groeiproces evalueren  BN 05 BC 030 
 

3.2 Module Expressie 2 (BN 027) 

3.2.1 Situering van de module in de opleiding 
De leerdoelen van de tweede expressiemodule zijn een uitdieping van die van de eerste module.  De 
nadruk komt hier meer op een invulling vanuit de groep te liggen: mekaar uitdagen om nieuwe 
uitdrukkingsmogelijkheden te verkennen, en mekaars inzet, krachten en capaciteiten hierin erkennen. 

3.2.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.2.3 Studieduur 
40 Lt 

3.2.4 Verhouding AV-PV-TV 
40 Lt TV 
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3.2.5 Basiscompetenties 
Module Expressie 2 M BN 027  
De cursist kan  
� naar afstemming van de verschillen in betekenisgeving streven  BN 05 BC 004  
� aan de eigenheid van de kansarme cliënt ruimte geven  BN 05 BC 014 
� aan de gevoelswereld van de kansarme cliënt ruimte geven BN 05 BC 017 
� de inzet, de eigen kennis, krachten, capaciteiten en eigenheid van 

de kansarme cliënt benoemen  
BN 05 BC 027 

� de inzet, de eigen kennis, krachten, capaciteiten en eigenheid van 
de kansarme cliënt erkennen  

BN 05 BC 028 

� met de kansarme cliënt het groeiproces evalueren  BN 05 BC 030 
� met de kansarme cliënt de risico’s en gevolgen van bepaalde 

keuzes of acties bespreken  
BN 05 BC 033 

� van de deskundigheid van anderen gebruik maken BN 05 BC 055 
� bij overleg ruimte voor de ander laten BN 05 BC 059 

 

3.3 Module Communicatie (BN 028) 

3.3.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module wordt de basis gelegd voor communicatievaardigheden ivm. verschillende belangrijke 
aspecten van het beroepscompetentieprofiel: de relatieontwikkeling met cliënten, functioneren binnen 
een team en met collega’s, signaleren van “missing links” in ruimere contexten. 

3.3.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.3.3 Studieduur 
80 Lt 

3.3.4 Verhouding AV-PV-TV 
80 Lt TV 

3.3.5 Basiscompetenties 
Module Communicatie M BN 028  
De cursist kan  
� onduidelijkheden en storingen in de communicatie tussen de 

beleidsmakers, hulp- en dienstverleners enerzijds en mensen in 
kansarmoede anderzijds aan de orde stellen 

BN 05 BC 002 

� tussen beleidsmakers, hulp- en/of dienstverleners enerzijds en 
mensen in kansarmoede anderzijds bemiddelen  

BN 05 BC 008 

� aan de eigenheid van de kansarme cliënt ruimte geven  BN 05 BC 014 
� met een oprechte en open houding naar de kansarme cliënt 

luisteren  
BN 05 BC 016 

� aan de gevoelswereld van de kansarme cliënt ruimte geven BN 05 BC 017 
� opdat de kansarme cliënt meer zicht krijgt op de essentie van zijn 

hulpvraag, gepaste vragen stellen 
BN 05 BC 025 

� zich tegenover de kansarme cliënt spiegelend opstellen  BN 05 BC 034 
� zich tegenover de kansarme cliënt confronterend opstellen BN 05 BC 035 
� met de kansarme cliënt naar nieuwe manieren van communiceren 

zoeken 
BN 05 BC 036 

� in overlegsituaties het woord nemen BN 05 BC 052 
� constructief feedback op de organisatie geven BN 05 BC 057 
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� constructief met ontvangen feedback omgaan BN 05 BC 058 
 

3.4 Module Armoede in de maatschappij (BN 029) 

3.4.1 Situering van de module in de opleiding 
Naast hun individuele armoedegeschiedenis en -belevenis moeten de cursisten inzicht krijgen in 
maatschappelijke en structurele componenten van armoede: historische inzichten, 
armoedeverklaringsmodellen, thematische voorbeelden van structurele uitsluiting (bvb. huisvesting, 
gezondheid, onderwijs,…). 

3.4.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.4.3 Studieduur 
60 Lt 

3.4.4 Verhouding AV-PV-TV 
60 Lt AV 

3.4.5 Basiscompetenties 
Module Armoede in de maatschappij M BN 029  
De cursist kan  
� het perspectief van collega’s en beleidsmakers erkennen  BN 05 BC 005 
� het perspectief van collega’s en beleidsmakers onderzoeken BN 05 BC 006 
� vanzelfsprekendheden, waarden, normen, veronderstellingen, 

vooroordelen,… bevragen 
BN 05 BC 007 

� voor de rechten van personen die in kansarmoede leven aandacht 
vragen  

BN 05 BC 009 

 

3.5 Module Maatschappelijke structuren (BN 030) 

3.5.1 Situering van de module in de opleiding 
Om hun tolk-, bemiddelings- en signaleringsfunctie te kunnen opnemen is het noodzakelijk dat de 
cursisten belangrijke maatschappelijke structuren kennen, zowel besluitvormingsstructuren als de 
organisatie van het welzijnswerk.  Daarnaast wordt in deze module ook ingegaan op 
beleidsbeïnvloedingsprocedures en actiemodellen. 

3.5.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.5.3 Studieduur 
40 Lt 

3.5.4 Verhouding AV-PV-TV 
40 Lt AV 
 

3.5.5 Basiscompetenties 
Module Maatschappelijke structuren M BN 030  
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De cursist kan  
� voor de rechten van personen die in kansarmoede leven aandacht 

vragen  
BN 05 BC 009 

� op de mogelijke invoering van nieuwe uitsluitingmechanismen 
adequaat reageren  

BN 05 BC 010 

� structurele problemen aan bevoegde personen melden  BN 05 BC 011 
� het aandeel van de maatschappij of andere partijen in wat fout is 

gelopen door de kansarme cliënt laten ontdekken  
BN 05 BC 031 

 

3.6 Module Ethiek en deontologie (BN 031) 

3.6.1 Situering van de module in de opleiding 
Ervaringsdeskundigen worden in hun beroepsuitoefening vaak met morele dilemma’s geconfronteerd.  
Deze module bereidt hen voor om met ethische keuzes en de deontologische aspecten daarvan om te 
gaan. 

3.6.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.6.3 Studieduur 
40 Lt 

3.6.4 Verhouding AV-PV-TV 
40 Lt AV 

3.6.5 Basiscompetenties 
Module Ethiek en deontologie M BN 031  
De cursist kan  
� vanzelfsprekendheden, waarden, normen, veronderstellingen, 

vooroordelen,… bevragen 
BN 05 BC 007 

� ten overstaan van de kansarme cliënt over de omgang met 
vertrouwelijke informatie duidelijkheid scheppen 

BN 05 BC 021 

� ten overstaan van de kansarme cliënt de eigen grenzen binnen de 
organisatie duidelijk maken 

BN 05 BC 022 

� met de kansarme cliënt de risico’s en gevolgen van bepaalde 
keuzes of acties bespreken  

BN 05 BC 033 

� functionele informatie uitwisselen BN 05 BC 056 
 

3.7 Module Omgaan met stress (BN 032) 

3.7.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module worden handvatten aangereikt om met stress om te gaan. 

3.7.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.7.3 Studieduur 
40 Lt 
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3.7.4 Verhouding AV-PV-TV 
40 Lt TV 

3.7.5 Basiscompetenties 
Module Omgaan met stress M BN 032  
De cursist kan  
� met stress omgaan BN 05 BC 071 
� voor de psychische en fysische integriteit van zichzelf, collega’s en 

cliënten instaan  
BN 05 BC 072 

 

3.8 Module Gezondheid en welzijn (BN 033) 

3.8.1 Situering van de module in de opleiding 
Deze module beoogt vnl. een voorbereiding op gezondheids- en veiligheidsaspecten van 
werknemerschap.  Daarnaast wordt ook ingegaan op preventieaspecten ivm. psychische integriteit 
aangezien het om een mentaal en emotioneel belastende job gaat. 

3.8.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.8.3 Studieduur 
40 Lt 

3.8.4 Verhouding AV-PV-TV 
40 Lt TV 

3.8.5 Basiscompetenties 
Module Gezondheid en veiligheid M BN 033  
De cursist kan  
� de procedures voor het melden van ongevallen, incidenten en 

gevaarlijke werksituaties opvolgen  
BN 05 BC 066 

� veiligheid- en gezondheidsvoorschriften opvolgen  BN 05 BC 067 
� in noodgevallen adequaat optreden BN 05 BC 068 
� aan het preventiebeleid meewerken  BN 05 BC 069 
� ergonomisch werken  BN 05 BC 070 
� met stress omgaan BN 05 BC 071 
� voor de psychische en fysische integriteit van zichzelf, collega’s en 

cliënten instaan  
BN 05 BC 072 

� vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en 
gezondheid toepassen  

BN 05 BC 073 

� EHBO toepassen zoals dat van elke burger mag verwacht worden  BN 05 BC 074 
 

3.9 Module Methodische training 1 (BN 034) 

3.9.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze eerste module “methodische training” ligt de nadruk op een eerste kennismaking met de 
realiteit van het beroep in het werkveld.  Ook het stageplaatskeuzeproces krijgt in deze module een 
plaats. 
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3.9.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.9.3 Studieduur 
100 Lt 

3.9.4 Verhouding AV-PV-TV 
100 Lt TV 

3.9.5 Basiscompetenties 
Module Methodische training 1 M BN 034  
De cursist kan  
� met een oprechte en open houding naar de kansarme cliënt 

luisteren  
BN 05 BC 016 

� met de kansarme cliënt de risico’s en gevolgen van bepaalde 
keuzes of acties bespreken  

BN 05 BC 033 

� de kansarme cliënt bij het zoeken naar oplossingen voor zijn 
praktische vragen ondersteunen 

BN 05 BC 039 

� aan de kansarme cliënt over het aanbod van andere organisaties en 
diensten informatie verstrekken  

BN 05 BC 041 

� binnen zijn functie verantwoordelijkheden ten aanzien van de 
organisatie opnemen 

BN 05 BC 044 

� van de deskundigheid van anderen gebruik maken BN 05 BC 055 
� de eigen positie en opdracht bewaken BN 05 BC 062 
� de verbinding tussen zijn geschiedenis en zijn functioneren in zijn 

werksituatie uitdiepen 
BN 05 BC 064 

 

3.10 Module Methodische training 2 (BN 035) 

3.10.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze module wordt het beroepscompetentieprofiel grondig verkend.  Het centrale thema is: wat is 
ervaringsdeskundigheid?   Daarnaast worden stageprocedures en –documenten besproken, o.m. het 
stagecontract. De positie als stagiair-ervaringsdeskundige wordt besproken en er wordt een basis 
gelegd voor het omgaan met de deontologie van de stage-instelling. 

3.10.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.10.3 Studieduur 
100 Lt 

3.10.4 Verhouding AV-PV-TV 
100 Lt TV 

3.10.5 Basiscompetenties 
Module Methodische training 2 M BN 035  
De cursist kan  
� vanzelfsprekendheden, waarden, normen, veronderstellingen, 

vooroordelen,… bevragen 
BN 05 BC 007 

� ten overstaan van de kansarme cliënt over de omgang met BN 05 BC 021 
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vertrouwelijke informatie duidelijkheid scheppen 
� ten overstaan van de kansarme cliënt de eigen grenzen binnen de 

organisatie duidelijk maken 
BN 05 BC 022 

� de inzet, de eigen kennis, krachten, capaciteiten en eigenheid van 
de kansarme cliënt benoemen  

BN 05 BC 027 

� aan de kansarme cliënt over het aanbod van de eigen organisatie 
informatie verstrekken  

BN 05 BC 040 

� in functie van de eigen opdrachten binnen de organisatie een eigen 
agenda opmaken 

BN 05 BC 045 

� over de eigen acties mondeling rapporteren BN 05 BC 050 
� van de deskundigheid van anderen gebruik maken BN 05 BC 055 
� functionele informatie uitwisselen BN 05 BC 056 
� de eigen positie en opdracht bewaken BN 05 BC 062 

 

3.11 Module Methodische training 3 (BN 036) 

3.11.1 Situering van de module in de opleiding 
De focus van deze module is de inschakeling in de stageorganisatie en de samenwerking met andere 
beroepskrachten in deze organisatie.  Er wordt ingegaan op de eigen rol in de organisatie, en een 
aantal basisvaardigheden worden geoefend: een intakegesprek, vragen stellen, een telefoongesprek 
voeren,… 

3.11.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.11.3 Studieduur 
160Lt 

3.11.4 Verhouding AV-PV-TV 
160 Lt TV 

3.11.5 Basiscompetenties 
Module Methodische training 3 M BN 036  
De cursist kan  
� het perspectief van kansarmen uitleggen aan mensen die geen 

doorleefde kennis hebben van kansarmoede  
BN 05 BC 001 

� onduidelijkheden en storingen in de communicatie tussen de 
beleidsmakers, hulp- en dienstverleners enerzijds en mensen in 
kansarmoede anderzijds aan de orde stellen 

BN 05 BC 002 

� elementen aanbrengen die het mogelijk maken de missing link te 
verduidelijken  

BN 05 BC 003 

� naar afstemming van de verschillen in betekenisgeving streven  BN 05 BC 004 
� vanzelfsprekendheden, waarden, normen, veronderstellingen, 

vooroordelen,… bevragen 
BN 05 BC 007 

� voor de rechten van personen die in kansarmoede leven aandacht 
vragen  

BN 05 BC 009 

� op de mogelijke invoering van nieuwe uitsluitingmechanismen 
adequaat reageren  

BN 05 BC 010 

� de organisatie voor drempels in de eigen werking alert maken  BN 05 BC 012 
� de kansarme cliënt rustig zijn verhaal laten doen  BN 05 BC 015 
� met een oprechte en open houding naar de kansarme cliënt 

luisteren  
BN 05 BC 016 

� ten overstaan van de kansarme cliënt de eigen grenzen binnen de BN 05 BC 022 
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organisatie duidelijk maken 
� de inzet, de eigen kennis, krachten, capaciteiten en eigenheid van 

de kansarme cliënt benoemen  
BN 05 BC 027 

� de kansarme cliënt in zijn competentie om zelf stappen te zetten 
ondersteunen  

BN 05 BC 029 

� elementen die het perspectief van de kansarme cliënt verruimen, 
aanbrengen  

BN 05 BC 032 

� zijn planning bewaken BN 05 BC 046 
� afspraken nakomen BN 05 BC 047 
� mondeling en schriftelijk in het Nederlands communiceren BN 05 BC 048 
� van een overleg eigen notities maken BN 05 BC 049 
� over de eigen acties schriftelijk rapporteren BN 05 BC 051 
� in overlegsituaties het woord nemen BN 05 BC 052 
� communicatiemiddelen op de situatie afstemmen  BN 05 BC 053 
� aan goede professionele relaties werken BN 05 BC 054 
� van de deskundigheid van anderen gebruik maken BN 05 BC 055 
� functionele informatie uitwisselen BN 05 BC 056 
� constructief feedback op de organisatie geven BN 05 BC 057 
� constructief met ontvangen feedback omgaan BN 05 BC 058 
� bij overleg ruimte voor de ander laten BN 05 BC 059 
� de eigen positie en opdracht bewaken BN 05 BC 062 

 

3.12 Module Methodische training 4 (BN 037) 

3.12.1 Situering van de module in de opleiding 
In deze laatste module “methodische training” worden twee belangrijke inhouden behandeld: 

- hoe kan de ervaringsdeskundige processen stimuleren bij cliënten?  De klemtoon ligt hier op 
allerlei aspecten van de relatieontwikkeling met cliënten. 

- Voorbereiding op de beleidsgerichte functies van de ervaringsdeskundige. 

3.12.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.12.3 Studieduur 
160 Lt 

3.12.4 Verhouding AV-PV-TV 
160 Lt TV Methodische training 2 

3.12.5 Basiscompetenties 
Module Methodische training 4 M BN 037  
De cursist kan  
� naar afstemming van de verschillen in betekenisgeving streven  BN 05 BC 004 
� vanzelfsprekendheden, waarden, normen, veronderstellingen, 

vooroordelen,… bevragen 
BN 05 BC 007 

� op de mogelijke invoering van nieuwe uitsluitingmechanismen 
adequaat reageren  

BN 05 BC 010 

� structurele problemen aan bevoegde personen melden  BN 05 BC 011 
� bij bevoegde personen naar de opvolging van het signaal informeren  BN 05 BC 013 
� aan de eigenheid van de kansarme cliënt ruimte geven  BN 05 BC 014 
� de kansarme cliënt rustig zijn verhaal laten doen  BN 05 BC 015 
� met een oprechte en open houding naar de kansarme cliënt BN 05 BC 016 
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luisteren  
� aan de gevoelswereld van de kansarme cliënt ruimte geven BN 05 BC 017 
� de gevoelswereld van de kansarme cliënt erkennen BN 05 BC 018 
� als dit past in de context met de kansarme cliënt eigen ervaringen 

delen  
BN 05 BC 019 

� zich ten overstaan van de kansarme cliënt kwetsbaar opstellen BN 05 BC 020 
� over de relatie tussen de geschiedenis van de kansarme cliënt en de 

context enerzijds en zijn huidige situatie en zelfbeleving anderzijds 
een dialoog met de kansarme cliënt op gang brengen 

BN 05 BC 024 

� opdat de kansarme cliënt meer zicht krijgt op de essentie van zijn 
hulpvraag, gepaste vragen stellen 

BN 05 BC 025 

� in overleg met de kansarme cliënt haalbare stappen voor 
verbetering van zijn situatie zoeken  

BN 05 BC 026 

� de inzet, de eigen kennis, krachten, capaciteiten en eigenheid van 
de kansarme cliënt benoemen  

BN 05 BC 027 

� de inzet, de eigen kennis, krachten, capaciteiten en eigenheid van 
de kansarme cliënt erkennen  

BN 05 BC 028 

� met de kansarme cliënt het groeiproces evalueren  BN 05 BC 030 
� elementen die het perspectief van de kansarme cliënt verruimen, 

aanbrengen  
BN 05 BC 032 

� zich tegenover de kansarme cliënt spiegelend opstellen  BN 05 BC 034 
� zich tegenover de kansarme cliënt confronterend opstellen BN 05 BC 035 
� de verantwoordelijkheid voor het groeiproces bij de kansarme cliënt 

laten 
BN 05 BC 037 

� de beperkingen in het groeiproces van de kansarme cliënt 
accepteren 

BN 05 BC 038 

� constructief met ontvangen feedback omgaan BN 05 BC 058 
� de eigen positie en opdracht bewaken BN 05 BC 062 

 

3.13 Module Psychologische processen en vaardigheden 1 (BN 038) 

3.13.1 Situering van de module in de opleiding 
Inzicht in de individualiteit van kansarme mensen wordt hier benaderd vanuit het toetsen van 
theorieën uit de ontwikkelingspsychologie aan de ervaringen met de persoonlijke levensloop van de 
cursistengroep. 

3.13.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.13.3 Studieduur 
60 Lt 

3.13.4 Verhouding AV-PV-TV 
60 Lt TV 

3.13.5 Basiscompetenties 
Module Psychologische processen en vaardigheden 1 M BN 038  
De cursist kan  
� vanzelfsprekendheden, waarden, normen, veronderstellingen, 

vooroordelen,… bevragen 
BN 05 BC 07 

� aan de eigenheid van de kansarme cliënt ruimte geven  BN 05 BC 14 
� aan de gevoelswereld van de kansarme cliënt ruimte geven BN 05 BC 17 
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� de gevoelswereld van de kansarme cliënt erkennen BN 05 BC 18 
� met de individuele verschillen tussen kansarme cliënten rekening 

houden  
BN 05 BC 23 

� over de relatie tussen de geschiedenis van de kansarme cliënt en de 
context enerzijds en zijn huidige situatie en zelfbeleving anderzijds 
een dialoog met de kansarme cliënt op gang brengen 

BN 05 BC 24 

 

3.14 Module Psychologische processen en vaardigheden 2 (BN 039) 

3.14.1 Situering van de module in de opleiding 
De invalshoek van deze module is: hoe bepalen systeemtheoretische elementen de individualiteit van 
mensen en welke rol spelen ze in kansarmoede?  Het gaat in deze module om een toepassing op 
zichzelf. 

3.14.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.14.3 Studieduur 
40 Lt 

3.14.4 Verhouding AV-PV-TV 
40 Lt TV 

3.14.5 Basiscompetenties 
Module Psychologische processen en vaardigheden 2 M BN 039  
De cursist kan  
� aan de eigenheid van de kansarme cliënt ruimte geven  BN 05 BC 014 
� met de individuele verschillen tussen kansarme cliënten rekening 

houden  
BN 05 BC 023 

� over de relatie tussen de geschiedenis van de kansarme cliënt en de 
context enerzijds en zijn huidige situatie en zelfbeleving anderzijds 
een dialoog met de kansarme cliënt op gang brengen 

BN 05 BC 024 

� opdat de kansarme cliënt meer zicht krijgt op de essentie van zijn 
hulpvraag, gepaste vragen stellen 

BN 05 BC 025 

� elementen die het perspectief van de kansarme cliënt verruimen, 
aanbrengen  

BN 05 BC 032 

 

3.15 Module Psychologische processen en vaardigheden 3 (BN 040) 

3.15.1 Situering van de module in de opleiding 
De invalshoek van deze module is: hoe bepalen systeemtheoretische elementen de individualiteit van 
mensen en welke rol spelen ze in kansarmoede?   Het gaat in deze module om een toepassing in de 
relatie met cliënten. 

3.15.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.15.3 Studieduur 
40 Lt 
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3.15.4 Verhouding AV-PV-TV 
40 Lt TV 

3.15.5 Basiscompetenties 
Module Psychologische processen en vaardigheden 3 M BN 040  
De cursist kan  
� aan de eigenheid van de kansarme cliënt ruimte geven  BN 05 BC 014 
� aan de gevoelswereld van de kansarme cliënt ruimte geven BN 05 BC 017 
� de gevoelswereld van de kansarme cliënt erkennen BN 05 BC 018 
� met de individuele verschillen tussen kansarme cliënten rekening 

houden  
BN 05 BC 023 

� over de relatie tussen de geschiedenis van de kansarme cliënt en de 
context enerzijds en zijn huidige situatie en zelfbeleving anderzijds 
een dialoog met de kansarme cliënt op gang brengen 

BN 05 BC 024 

� opdat de kansarme cliënt meer zicht krijgt op de essentie van zijn 
hulpvraag, gepaste vragen stellen 

BN 05 BC 025 

� de inzet, de eigen kennis, krachten, capaciteiten en eigenheid van 
de kansarme cliënt erkennen  

BN 05 BC 028 

� elementen die het perspectief van de kansarme cliënt verruimen, 
aanbrengen  

BN 05 BC 032 

� de verantwoordelijkheid voor het groeiproces bij de kansarme cliënt 
laten 

BN 05 BC 037 

� de beperkingen in het groeiproces van de kansarme cliënt 
accepteren 

BN 05 BC 038 

� de verbinding tussen zijn geschiedenis en zijn functioneren in zijn 
werksituatie uitdiepen 

BN 05 BC 064 

� voor de psychische en fysische integriteit van zichzelf, collega’s en 
cliënten instaan  

BN 05 BC 072 

 

3.16 Module Psychologische processen en vaardigheden 4 (BN 041) 

3.16.1 Situering van de module in de opleiding 
De invalshoek van deze module is: hoe bepalen contextuele elementen de individualiteit van mensen 
en welke rol spelen ze in kansarmoede?  Het gaat in deze module om een toepassing op zichzelf. 

3.16.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.16.3 Studieduur 
40 Lt 

3.16.4 Verhouding AV-PV-TV 
40 Lt TV 

3.16.5 Basiscompetenties 
Module Psychologische processen en vaardigheden 4 M BN 041  
De cursist kan  
� aan de eigenheid van de kansarme cliënt ruimte geven  BN 05 BC 014 
� aan de gevoelswereld van de kansarme cliënt ruimte geven BN 05 BC 017 
� de gevoelswereld van de kansarme cliënt erkennen BN 05 BC 018 
� met de individuele verschillen tussen kansarme cliënten rekening 

houden  
BN 05 BC 023 



  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming                  1 september 2008 

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden – 
Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting 
Versie 1.0 - BVR Pagina 25 van 36 

� over de relatie tussen de geschiedenis van de kansarme cliënt en de 
context enerzijds en zijn huidige situatie en zelfbeleving anderzijds 
een dialoog met de kansarme cliënt op gang brengen 

BN 05 BC 024 

� opdat de kansarme cliënt meer zicht krijgt op de essentie van zijn 
hulpvraag, gepaste vragen stellen 

BN 05 BC 025 

� de inzet, de eigen kennis, krachten, capaciteiten en eigenheid van 
de kansarme cliënt erkennen  

BN 05 BC 028 

� elementen die het perspectief van de kansarme cliënt verruimen, 
aanbrengen  

BN 05 BC 032 

� de verantwoordelijkheid voor het groeiproces bij de kansarme cliënt 
laten 

BN 05 BC 037 

� de beperkingen in het groeiproces van de kansarme cliënt 
accepteren 

BN 05 BC 038 

� de verbinding tussen zijn geschiedenis en zijn functioneren in zijn 
werksituatie uitdiepen 

BN 05 BC 064 

� voor de psychische en fysische integriteit van zichzelf, collega’s en 
cliënten instaan  

BN 05 BC 072 

 

3.17 Module Psychologische processen en vaardigheden 5 (BN 042) 

3.17.1 Situering van de module in de opleiding 
De invalshoek van deze module is: hoe bepalen contextuele elementen de individualiteit van mensen 
en welke rol spelen ze in kansarmoede?  Het gaat in deze module om een toepassing in de relatie 
met cliënten, o.m. met behulp van casebesprekingen.  Contextuele vraagstelling wordt uitdrukkelijk 
geoefend. 

3.17.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.17.3 Studieduur 
40 Lt 

3.17.4 Verhouding AV-PV-TV 
40 Lt TV 

3.17.5 Basiscompetenties 
Module Psychologische processen en vaardigheden 5 M BN 042  
De cursist kan  
� aan de eigenheid van de kansarme cliënt ruimte geven  BN 05 BC 014 
� aan de gevoelswereld van de kansarme cliënt ruimte geven BN 05 BC 017 
� de gevoelswereld van de kansarme cliënt erkennen BN 05 BC 018 
� met de individuele verschillen tussen kansarme cliënten rekening 

houden  
BN 05 BC 023 

� over de relatie tussen de geschiedenis van de kansarme cliënt en de 
context enerzijds en zijn huidige situatie en zelfbeleving anderzijds 
een dialoog met de kansarme cliënt op gang brengen 

BN 05 BC 024 

� opdat de kansarme cliënt meer zicht krijgt op de essentie van zijn 
hulpvraag, gepaste vragen stellen 

BN 05 BC 025 

� de inzet, de eigen kennis, krachten, capaciteiten en eigenheid van 
de kansarme cliënt erkennen  

BN 05 BC 028 

� elementen die het perspectief van de kansarme cliënt verruimen, 
aanbrengen  

BN 05 BC 032 

� de verantwoordelijkheid voor het groeiproces bij de kansarme cliënt BN 05 BC 037 
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laten 
� de beperkingen in het groeiproces van de kansarme cliënt 

accepteren 
BN 05 BC 038 

� de verbinding tussen zijn geschiedenis en zijn functioneren in zijn 
werksituatie uitdiepen 

BN 05 BC 064 

� voor de psychische en fysische integriteit van zichzelf, collega’s en 
cliënten instaan  

BN 05 BC 072 

 

3.18 Module Beroepspraktijk Ervaringsdeskundige 1 (BN 043) 

3.18.1 Situering van de module in de opleiding 
In alle beroepspraktijkmodules wordt er aandacht besteed aan 4 niveau’s van het functioneren van 
een ervaringdeskundige: 

- de eigen groei tot beroepskracht 
- de relatie-ontwikkeling met de doelgroep of de kansarme cliënt 
- samenwerkingsrelaties met andere beroepsgroepen 
- de signaalfunctie naar de organisatie of naar verschillende beleidsechelons 

In de eerste module ligt de nadruk vooral op het eerste aspect: zichzelf situeren in een 
stageorganisatie als stagiair-ervaringsdeskundige. De cursist maakt kennis met de doelen en 
werkwijze van de stageorganisatie en verkent zijn rol. Obsereren speelt hierin een belangrijke rol. Het 
ontwikkelen van een respectvolle basishouding naar de doelgroep of cliënt komt zeker ook aan bod. 

3.18.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.18.3 Studieduur 
80 Lt 

3.18.4 Verhouding AV-PV-TV 
80 Lt TV 

3.18.5 Basiscompetenties 
Module Beroepspraktijk 1 M BN 043  
De cursist kan  
� het perspectief van collega’s en beleidsmakers onderzoeken BN 05 BC 006 
� aan de eigenheid van de kansarme cliënt ruimte geven  BN 05 BC 014 
� ten overstaan van de kansarme cliënt de eigen grenzen binnen de 

organisatie duidelijk maken 
BN 05 BC 022 

� aan de kansarme cliënt over het aanbod van de eigen organisatie 
informatie verstrekken  

BN 05 BC 040 

� over de eigen acties mondeling rapporteren BN 05 BC 050 
� aan goede professionele relaties werken BN 05 BC 054 
� constructief met ontvangen feedback omgaan BN 05 BC 058 
� met kansarmen voeling en contact houden BN 05 BC 061 
� de eigen positie en opdracht bewaken BN 05 BC 062 
� de verbinding tussen zijn geschiedenis en zijn functioneren in zijn 

werksituatie uitdiepen 
BN 05 BC 064 
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3.19 Module Beroepspraktijk Ervaringsdeskundige 2 (BN 044) 

3.19.1 Situering van de module in de opleiding 
In alle beroepspraktijkmodules wordt er aandacht besteed aan 4 niveau’s van het functioneren van 
een ervaringdeskundige: 

- de eigen groei tot beroepskracht 
- de relatie-ontwikkeling met de doelgroep of de kansarme cliënt 
- samenwerkingsrelaties met andere beroepsgroepen 
- de signaalfunctie naar de organisatie of naar verschillende beleidsechelons 

In deze module leert de cursist de stageorganisatie beter kennen en bepaalt hij zijn taak, rol en positie 
in deze organisatie als groeiende beroepskracht ervaringsdeskundige.  Hij verkent het 
beroepscompetentieprofiel in de praktijk van zijn stageorganisatie. 

3.19.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.19.3 Studieduur 
80 Lt 

3.19.4 Verhouding AV-PV-TV 
80 Lt TV 

3.19.5 Basiscompetenties 
Module Beroepspraktijk 2 M BN 044  
De cursist kan  
� elementen aanbrengen die het mogelijk maken de missing link te 

verduidelijken  
BN 05 BC 003 

� naar afstemming van de verschillen in betekenisgeving streven  BN 05 BC 004 
� het perspectief van collega’s en beleidsmakers onderzoeken BN 05 BC 006 
� vanzelfsprekendheden, waarden, normen, veronderstellingen, 

vooroordelen,… bevragen 
BN 05 BC 007 

� op de mogelijke invoering van nieuwe uitsluitingmechanismen 
adequaat reageren  

BN 05 BC 010 

� de organisatie voor drempels in de eigen werking alert maken  BN 05 BC 012 
� ten overstaan van de kansarme cliënt de eigen grenzen binnen de 

organisatie duidelijk maken 
BN 05 BC 022 

� zijn planning bewaken BN 05 BC 046 
� afspraken nakomen BN 05 BC 047 
� mondeling en schriftelijk in het Nederlands communiceren BN 05 BC 048 
� van een overleg eigen notities maken BN 05 BC 049 
� over de eigen acties schriftelijk rapporteren BN 05 BC 051 
� aan goede professionele relaties werken BN 05 BC 054 
� constructief met ontvangen feedback omgaan BN 05 BC 058 
� de grenzen van zijn functie binnen de organisatie duidelijk maken BN 05 BC 060 
� met kansarmen voeling en contact houden BN 05 BC 061 
� de eigen positie en opdracht bewaken BN 05 BC 062 
� de verbinding tussen zijn geschiedenis en zijn functioneren in zijn 

werksituatie uitdiepen 
BN 05 BC 064 
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3.20 Module Beroepspraktijk Ervaringsdeskundige 3 (BN 045) 

3.20.1 Situering van de module in de opleiding 
In alle beroepspraktijkmodules wordt er aandacht besteed aan 4 niveau’s van het functioneren van 
een ervaringdeskundige: 

- de eigen groei tot beroepskracht 
- de relatie-ontwikkeling met de doelgroep of de kansarme cliënt 
- samenwerkingsrelaties met andere beroepsgroepen 
- de signaalfunctie naar de organisatie of naar verschillende beleidsechelons 

De klemtoon verschuift geleidelijk aan van het verkennen van de eigen taak en rol naar de 
samenwerking met een tandempartner en/of een team met collega’s uit andere beroepsgroepen.  
Basistaken en –vaardigheden worden ingeoefend, bvb. een intakegesprek voeren, leren 
telefoneren,… 

3.20.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.20.3 Studieduur 
80 Lt 

3.20.4 Verhouding AV-PV-TV 
80 Lt PV 

3.20.5 Basiscompetenties 
Module Beroepspraktijk 3 M BN 045  
De cursist kan  
� elementen aanbrengen die het mogelijk maken de missing link te 

verduidelijken  
BN 05 BC 003 

� naar afstemming van de verschillen in betekenisgeving streven  BN 05 BC 004 
� het perspectief van collega’s en beleidsmakers onderzoeken BN 05 BC 006 
� vanzelfsprekendheden, waarden, normen, veronderstellingen, 

vooroordelen,… bevragen 
BN 05 BC 007 

� op de mogelijke invoering van nieuwe uitsluitingmechanismen 
adequaat reageren  

BN 05 BC 010 

� de organisatie voor drempels in de eigen werking alert maken  BN 05 BC 012 
� ten overstaan van de kansarme cliënt de eigen grenzen binnen de 

organisatie duidelijk maken 
BN 05 BC 022 

� zijn planning bewaken BN 05 BC 046 
� afspraken nakomen BN 05 BC 047 
� mondeling en schriftelijk in het Nederlands communiceren BN 05 BC 048 
� van een overleg eigen notities maken BN 05 BC 049 
� over de eigen acties schriftelijk rapporteren BN 05 BC 051 
� aan goede professionele relaties werken BN 05 BC 054 
� constructief met ontvangen feedback omgaan BN 05 BC 058 
� de grenzen van zijn functie binnen de organisatie duidelijk maken BN 05 BC 060 
� met kansarmen voeling en contact houden BN 05 BC 061 
� de eigen positie en opdracht bewaken BN 05 BC 062 
� de verbinding tussen zijn geschiedenis en zijn functioneren in zijn 

werksituatie uitdiepen 
BN 05 BC 064 
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3.21 Module Beroepspraktijk Ervaringsdeskundige 4 (BN 046) 

3.21.1 Situering van de module in de opleiding 
In alle beroepspraktijkmodules wordt er aandacht besteed aan 4 niveau’s van het functioneren van 
een ervaringdeskundige: 

- de eigen groei tot beroepskracht 
- de relatie-ontwikkeling met de doelgroep of de kansarme cliënt 
- samenwerkingsrelaties met andere beroepsgroepen 
- de signaalfunctie naar de organisatie of naar verschillende beleidsechelons 

De samenwerkingsrelatie met de tandempartner en/of het team wordt meer uitgediept; er worden 
samenwerkingsvaardigheden geoefend. 

3.21.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.21.3 Studieduur 
80 Lt 

3.21.4 Verhouding AV-PV-TV 
80 Lt PV 

3.21.5 Basiscompetenties 
Module Beroepspraktijk 4 M BN 046  
De cursist kan  
� het perspectief van kansarmen uitleggen aan mensen die geen 

doorleefde kennis hebben van kansarmoede  
BN 05 BC 001 

� onduidelijkheden en storingen in de communicatie tussen de 
beleidsmakers, hulp- en dienstverleners enerzijds en mensen in 
kansarmoede anderzijds aan de orde stellen 

BN 05 BC 002 

� naar afstemming van de verschillen in betekenisgeving streven  BN 05 BC 004 
� het perspectief van collega’s en beleidsmakers onderzoeken BN 05 BC 006 
� vanzelfsprekendheden, waarden, normen, veronderstellingen, 

vooroordelen,… bevragen 
BN 05 BC 007 

� voor de rechten van personen die in kansarmoede leven aandacht 
vragen  

BN 05 BC 009 

� op de mogelijke invoering van nieuwe uitsluitingmechanismen 
adequaat reageren  

BN 05 BC 010 

� de organisatie voor drempels in de eigen werking alert maken  BN 05 BC 012 
� ten overstaan van de kansarme cliënt de eigen grenzen binnen de 

organisatie duidelijk maken 
BN 05 BC 022 

� elementen die het perspectief van de kansarme cliënt verruimen, 
aanbrengen  

BN 05 BC 032 

� in overlegsituaties het woord nemen BN 05 BC 052 
� communicatiemiddelen op de situatie afstemmen  BN 05 BC 053 
� aan goede professionele relaties werken BN 05 BC 054 
� van de deskundigheid van anderen gebruik maken BN 05 BC 055 
� functionele informatie uitwisselen BN 05 BC 056 
� constructief feedback op de organisatie geven BN 05 BC 057 
� constructief met ontvangen feedback omgaan BN 05 BC 058 
� bij overleg ruimte voor de ander laten BN 05 BC 059 
� met kansarmen voeling en contact houden BN 05 BC 061 
� de eigen positie en opdracht bewaken BN 05 BC 062 
� de verbinding tussen zijn geschiedenis en zijn functioneren in zijn 

werksituatie uitdiepen 
BN 05 BC 064 
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3.22 Module Beroepspraktijk Ervaringsdeskundige 5 (BN 047) 

3.22.1 Situering van de module in de opleiding 
In alle beroepspraktijkmodules wordt er aandacht besteed aan 4 niveau’s van het functioneren van 
een ervaringdeskundige: 

- de eigen groei tot beroepskracht 
- de relatie-ontwikkeling met de doelgroep of de kansarme cliënt 
- samenwerkingsrelaties met andere beroepsgroepen 
- de signaalfunctie naar de organisatie of naar verschillende beleidsechelons 

In deze module wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten van de groeiende 
beroepsbeoefening (bvb. verslaggeving) en aan de uitdagingen van de samenwerkingsrelaties in de 
stageorganisatie.  Theorieën of groepsoefeningen uit de modules Methodische Training (bvb. 
territoriumtheorie, hulpverleningscircel,…) worden toegepast in de stage. 

3.22.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.22.3 Studieduur 
80 Lt 

3.22.4 Verhouding AV-PV-TV 
80 Lt PV 

3.22.5 Basiscompetenties 
Module Beroepspraktijk 5 M BN 047  
De cursist kan  
� het perspectief van kansarmen uitleggen aan mensen die geen 

doorleefde kennis hebben van kansarmoede  
BN 05 BC 001 

� onduidelijkheden en storingen in de communicatie tussen de 
beleidsmakers, hulp- en dienstverleners enerzijds en mensen in 
kansarmoede anderzijds aan de orde stellen 

BN 05 BC 002 

� naar afstemming van de verschillen in betekenisgeving streven  BN 05 BC 004 
� het perspectief van collega’s en beleidsmakers onderzoeken BN 05 BC 006 
� vanzelfsprekendheden, waarden, normen, veronderstellingen, 

vooroordelen,… bevragen 
BN 05 BC 007 

� voor de rechten van personen die in kansarmoede leven aandacht 
vragen  

BN 05 BC 009 

� op de mogelijke invoering van nieuwe uitsluitingmechanismen 
adequaat reageren  

BN 05 BC 010 

� de organisatie voor drempels in de eigen werking alert maken  BN 05 BC 012 
� ten overstaan van de kansarme cliënt de eigen grenzen binnen de 

organisatie duidelijk maken 
BN 05 BC 022 

� elementen die het perspectief van de kansarme cliënt verruimen, 
aanbrengen  

BN 05 BC 032 

� in overlegsituaties het woord nemen BN 05 BC 052 
� communicatiemiddelen op de situatie afstemmen  BN 05 BC 053 
� aan goede professionele relaties werken BN 05 BC 054 
� van de deskundigheid van anderen gebruik maken BN 05 BC 055 
� functionele informatie uitwisselen BN 05 BC 056 
� constructief feedback op de organisatie geven BN 05 BC 057 
� constructief met ontvangen feedback omgaan BN 05 BC 058 
� bij overleg ruimte voor de ander laten BN 05 BC 059 
� met kansarmen voeling en contact houden BN 05 BC 061 
� de eigen positie en opdracht bewaken BN 05 BC 062 
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� de verbinding tussen zijn geschiedenis en zijn functioneren in zijn 
werksituatie uitdiepen 

BN 05 BC 064 

 

3.23 Module Beroepspraktijk Ervaringsdeskundige 6 (BN 048) 

3.23.1 Situering van de module in de opleiding 
In alle beroepspraktijkmodules wordt er aandacht besteed aan 4 niveau’s van het functioneren van 
een ervaringdeskundige: 

- de eigen groei tot beroepskracht 
- de relatie-ontwikkeling met de doelgroep of de kansarme cliënt 
- samenwerkingsrelaties met andere beroepsgroepen 
- de signaalfunctie naar de organisatie of naar verschillende beleidsechelons 

De focus ligt op de relatie-ontwikkeling met de doelgroep of de kansarme cliënt.  Uitgangsvraag is: 
hoe emancipatorische en empowerende processen stimuleren? 

3.23.2 Instapvereisten voor de module 
geen 

3.23.3 Studieduur 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.23.4 Verhouding AV-PV-TV 
80 Lt PV 

3.23.5 Basiscompetenties 
Module Beroepspraktijk 6 M BN 048  
De cursist kan  
� naar afstemming van de verschillen in betekenisgeving streven  BN 05 BC 004 
� het perspectief van collega’s en beleidsmakers onderzoeken BN 05 BC 006 
� vanzelfsprekendheden, waarden, normen, veronderstellingen, 

vooroordelen,… bevragen 
BN 05 BC 007 

� aan de eigenheid van de kansarme cliënt ruimte geven  BN 05 BC 014 
� de kansarme cliënt rustig zijn verhaal laten doen  BN 05 BC 015 
� met een oprechte en open houding naar de kansarme cliënt 

luisteren  
BN 05 BC 016 

� aan de gevoelswereld van de kansarme cliënt ruimte geven BN 05 BC 017 
� de gevoelswereld van de kansarme cliënt erkennen BN 05 BC 018 
� als dit past in de context met de kansarme cliënt eigen ervaringen 

delen  
BN 05 BC 019 

� zich ten overstaan van de kansarme cliënt kwetsbaar opstellen BN 05 BC 020 
� over de relatie tussen de geschiedenis van de kansarme cliënt en de 

context enerzijds en zijn huidige situatie en zelfbeleving anderzijds 
een dialoog met de kansarme cliënt op gang brengen 

BN 05 BC 024 

� opdat de kansarme cliënt meer zicht krijgt op de essentie van zijn 
hulpvraag, gepaste vragen stellen 

BN 05 BC 025 

� in overleg met de kansarme cliënt haalbare stappen voor 
verbetering van zijn situatie zoeken  

BN 05 BC 026 

� de inzet, de eigen kennis, krachten, capaciteiten en eigenheid van 
de kansarme cliënt benoemen  

BN 05 BC 027 

� de inzet, de eigen kennis, krachten, capaciteiten en eigenheid van 
de kansarme cliënt erkennen  

BN 05 BC 028 

� de kansarme cliënt in zijn competentie om zelf stappen te zetten 
ondersteunen  

BN 05 BC 029 



  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming                  1 september 2008 

Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden – 
Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting 
Versie 1.0 - BVR Pagina 32 van 36 

� met de kansarme cliënt het groeiproces evalueren  BN 05 BC 030 
� elementen die het perspectief van de kansarme cliënt verruimen, 

aanbrengen  
BN 05 BC 032 

� zich tegenover de kansarme cliënt spiegelend opstellen  BN 05 BC 034 
� zich tegenover de kansarme cliënt confronterend opstellen BN 05 BC 035 
� de verantwoordelijkheid voor het groeiproces bij de kansarme cliënt 

laten 
BN 05 BC 037 

� de beperkingen in het groeiproces van de kansarme cliënt 
accepteren 

BN 05 BC 038 

� de kansarme cliënt doorverwijzen  BN 05 BC 042 
� via de kansarme cliënt de doorverwijzing opvolgen  BN 05 BC 043 
� aan goede professionele relaties werken BN 05 BC 054 
� constructief met ontvangen feedback omgaan BN 05 BC 058 
� met kansarmen voeling en contact houden BN 05 BC 061 
� de eigen positie en opdracht bewaken BN 05 BC 062 
� de verbinding tussen zijn geschiedenis en zijn functioneren in zijn 

werksituatie uitdiepen 
BN 05 BC 064 

� op kansen om zijn beroepsbekwaamheid te verhogen ingaan BN 05 BC 065 
 

3.24 Module Beroepspraktijk Ervaringsdeskundige 7 (BN 049) 

3.24.1 Situering van de module in de opleiding 
In alle beroepspraktijkmodules wordt er aandacht besteed aan 4 niveau’s van het functioneren van 
een ervaringdeskundige: 

- de eigen groei tot beroepskracht 
- de relatie-ontwikkeling met de doelgroep of de kansarme cliënt 
- samenwerkingsrelaties met andere beroepsgroepen 
- de signaalfunctie naar de organisatie of naar verschillende beleidsechelons 

Er wordt verdiepend gewerkt aan de relatie-ontwikkeling met de doelgroep of de kansarme cliënt.  
Inzichten en vaardigheden uit andere modules (bvb. Psychologische processen en vaardigheden) 
worden in de praktijk geoefend. 
 

3.24.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.24.3 Studieduur 
80 Lt 

3.24.4 Verhouding AV-PV-TV 
80 Lt PV 

3.24.5 Basiscompetenties 
Module Beroepspraktijk 7 M BN 049  
De cursist kan  
� naar afstemming van de verschillen in betekenisgeving streven  BN 05 BC 004 
� het perspectief van collega’s en beleidsmakers onderzoeken BN 05 BC 006 
� vanzelfsprekendheden, waarden, normen, veronderstellingen, 

vooroordelen,… bevragen 
BN 05 BC 007 

� aan de eigenheid van de kansarme cliënt ruimte geven  BN 05 BC 014 
� de kansarme cliënt rustig zijn verhaal laten doen  BN 05 BC 015 
� met een oprechte en open houding naar de kansarme cliënt 

luisteren  
BN 05 BC 016 
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� aan de gevoelswereld van de kansarme cliënt ruimte geven BN 05 BC 017 
� de gevoelswereld van de kansarme cliënt erkennen BN 05 BC 018 
� als dit past in de context met de kansarme cliënt eigen ervaringen 

delen  
BN 05 BC 019 

� zich ten overstaan van de kansarme cliënt kwetsbaar opstellen BN 05 BC 020 
� over de relatie tussen de geschiedenis van de kansarme cliënt en de 

context enerzijds en zijn huidige situatie en zelfbeleving anderzijds 
een dialoog met de kansarme cliënt op gang brengen 

BN 05 BC 024 

� opdat de kansarme cliënt meer zicht krijgt op de essentie van zijn 
hulpvraag, gepaste vragen stellen 

BN 05 BC 025 

� in overleg met de kansarme cliënt haalbare stappen voor 
verbetering van zijn situatie zoeken  

BN 05 BC 026 

� de inzet, de eigen kennis, krachten, capaciteiten en eigenheid van 
de kansarme cliënt benoemen  

BN 05 BC 027 

� de inzet, de eigen kennis, krachten, capaciteiten en eigenheid van 
de kansarme cliënt erkennen  

BN 05 BC 028 

� de kansarme cliënt in zijn competentie om zelf stappen te zetten 
ondersteunen  

BN 05 BC 029 

� met de kansarme cliënt het groeiproces evalueren  BN 05 BC 030 
� elementen die het perspectief van de kansarme cliënt verruimen, 

aanbrengen  
BN 05 BC 032 

� zich tegenover de kansarme cliënt spiegelend opstellen  BN 05 BC 034 
� zich tegenover de kansarme cliënt confronterend opstellen BN 05 BC 035 
� de verantwoordelijkheid voor het groeiproces bij de kansarme cliënt 

laten 
BN 05 BC 037 

� de beperkingen in het groeiproces van de kansarme cliënt 
accepteren 

BN 05 BC 038 

� de kansarme cliënt doorverwijzen  BN 05 BC 042 
� via de kansarme cliënt de doorverwijzing opvolgen  BN 05 BC 043 
� aan goede professionele relaties werken BN 05 BC 054 
� constructief met ontvangen feedback omgaan BN 05 BC 058 
� met kansarmen voeling en contact houden BN 05 BC 061 
� de eigen positie en opdracht bewaken BN 05 BC 062 
� de verbinding tussen zijn geschiedenis en zijn functioneren in zijn 

werksituatie uitdiepen 
BN 05 BC 064 

� op kansen om zijn beroepsbekwaamheid te verhogen ingaan BN 05 BC 065 

 

3.25 Module Beroepspraktijk Ervaringsdeskundige 8 (BN 050) 

3.25.1 Situering van de module in de opleiding 
In alle beroepspraktijkmodules wordt er aandacht besteed aan 4 niveau’s van het functioneren van 
een ervaringdeskundige: 

- de eigen groei tot beroepskracht 
- de relatie-ontwikkeling met de doelgroep of de kansarme cliënt 
- samenwerkingsrelaties met andere beroepsgroepen 
- de signaalfunctie naar de organisatie of naar verschillende beleidsechelons 

In deze module ligt de nadruk op de signaalfunctie.  Er wordt voorbereid hoe “missing links” kunnen 
geduid worden binnen of buiten de stageorganisatie op bepaalde beleidsechelons. 

3.25.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 
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3.25.3 Studieduur 
80 Lt 

3.25.4 Verhouding AV-PV-TV 
80 Lt PV 

3.25.5 Basiscompetenties 
Module Beroepspraktijk 8 M BN 050  
De cursist kan  
� het perspectief van collega’s en beleidsmakers onderzoeken BN 05 BC 006 
� tussen beleidsmakers, hulp- en/of dienstverleners enerzijds en 

mensen in kansarmoede anderzijds bemiddelen  
BN 05 BC 008 

� op de mogelijke invoering van nieuwe uitsluitingmechanismen 
adequaat reageren  

BN 05 BC 010 

� structurele problemen aan bevoegde personen melden  BN 05 BC 011 
� bij bevoegde personen naar de opvolging van het signaal informeren  BN 05 BC 013 
� zich ten overstaan van de kansarme cliënt kwetsbaar opstellen BN 05 BC 020 
� in overleg met de kansarme cliënt haalbare stappen voor 

verbetering van zijn situatie zoeken  
BN 05 BC 026 

� binnen zijn functie verantwoordelijkheden ten aanzien van de 
organisatie opnemen 

BN 05 BC 044 

� aan goede professionele relaties werken BN 05 BC 054 
� constructief met ontvangen feedback omgaan BN 05 BC 058 
� de grenzen van zijn functie binnen de organisatie duidelijk maken BN 05 BC 060 
� met kansarmen voeling en contact houden BN 05 BC 061 
� de eigen positie en opdracht bewaken BN 05 BC 062 
� zijn professioneel netwerk uitbouwen  BN 05 BC 063 
� de verbinding tussen zijn geschiedenis en zijn functioneren in zijn 

werksituatie uitdiepen 
BN 05 BC 064 

� op kansen om zijn beroepsbekwaamheid te verhogen ingaan BN 05 BC 065 
 

3.26 Module Beroepspraktijk Ervaringsdeskundige 9 (BN 051) 

3.26.1 Situering van de module in de opleiding 
In alle beroepspraktijkmodules wordt er aandacht besteed aan 4 niveau’s van het functioneren van 
een ervaringdeskundige: 

- de eigen groei tot beroepskracht 
- de relatie-ontwikkeling met de doelgroep of de kansarme cliënt 
- samenwerkingsrelaties met andere beroepsgroepen 
- de signaalfunctie naar de organisatie of naar verschillende beleidsechelons 

De nadruk ligt nogmaals op de signaalfunctie.  Vooral het uittesten van een welbepaald goed 
overwogen beïnvloedingsmodel, en de opvolging ervan, krijgen hier aandacht. 

3.26.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.26.3 Studieduur 
80 Lt 

3.26.4 Verhouding AV-PV-TV 
80 Lt PV 
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3.26.5 Basiscompetenties 
Module Beroepspraktijk 9 M BN 051  
De cursist kan  
� het perspectief van collega’s en beleidsmakers onderzoeken BN 05 BC 006 
� tussen beleidsmakers, hulp- en/of dienstverleners enerzijds en 

mensen in kansarmoede anderzijds bemiddelen  
BN 05 BC 008 

� op de mogelijke invoering van nieuwe uitsluitingmechanismen 
adequaat reageren  

BN 05 BC 010 

� structurele problemen aan bevoegde personen melden  BN 05 BC 011 
� bij bevoegde personen naar de opvolging van het signaal informeren  BN 05 BC 013 
� zich ten overstaan van de kansarme cliënt kwetsbaar opstellen BN 05 BC 020 
� in overleg met de kansarme cliënt haalbare stappen voor 

verbetering van zijn situatie zoeken  
BN 05 BC 026 

� binnen zijn functie verantwoordelijkheden ten aanzien van de 
organisatie opnemen 

BN 05 BC 044 

� aan goede professionele relaties werken BN 05 BC 054 
� constructief met ontvangen feedback omgaan BN 05 BC 058 
� de grenzen van zijn functie binnen de organisatie duidelijk maken BN 05 BC 060 
� met kansarmen voeling en contact houden BN 05 BC 061 
� de eigen positie en opdracht bewaken BN 05 BC 062 
� zijn professioneel netwerk uitbouwen  BN 05 BC 063 
� de verbinding tussen zijn geschiedenis en zijn functioneren in zijn 

werksituatie uitdiepen 
BN 05 BC 064 

� op kansen om zijn beroepsbekwaamheid te verhogen ingaan BN 05 BC 065 
 

3.27 Module Projectwerk (BN 052) 

3.27.1 Situering van de module in de opleiding 
In het projectwerk worden verschillende basiscompetenties geïntegreerd: een evaluatie van de eigen 
groei tot ervaringsdeskundige, het duiden van de missing link naar de buitenwereld, organisatie- en 
samenwerkingsvaardigheden, zelfreflectie en zelfevaluatie. 

3.27.2 Instapvereisten voor de module 
Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van 
het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

3.27.3 Studieduur 
80 Lt 

3.27.4 Verhouding AV-PV-TV 
80 Lt PV 

3.27.5 Basiscompetenties 
Module Projectwerk M BN 052  
De cursist kan  
� elementen aanbrengen die het mogelijk maken de missing link te 

verduidelijken  
BN 05 BC 003 

� over de relatie tussen de geschiedenis van de kansarme cliënt en de 
context enerzijds en zijn huidige situatie en zelfbeleving anderzijds 
een dialoog met de kansarme cliënt op gang brengen 

BN 05 BC 024 

� in functie van de eigen opdrachten binnen de organisatie een eigen 
agenda opmaken 

BN 05 BC 045 

� over de eigen acties schriftelijk rapporteren BN 05 BC 051 
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� van de deskundigheid van anderen gebruik maken BN 05 BC 055 
� functionele informatie uitwisselen BN 05 BC 056 
� constructief met ontvangen feedback omgaan BN 05 BC 058 

 
 
 


