
 

 

 

 

K@NS              

Kansen @Tinten Nieuwe Start 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaringsdeskundige 
 

Maatschappelijke Zorg, begeleider specifieke doelgroepen 

 



 

 

 

Samenwerking Noorderpoort en Tintengroep  

Noorderpoort en de Tintengroep zijn een samenwerking aangegaan om de 

opleiding ervaringsdeskundigen te faciliteren. 

 

Tintengroep  

De Tintengroep is een maatschappelijk ondernemer, die zich inzet om de eigen 

kracht en talenten van de inwoners van Groningen, Drenthe en Overijssel te 

versterken. Dit doen we vanuit de overtuiging dat iedereen verantwoordelijk is 

voor zijn eigen leven en dat van anderen kan beïnvloeden. 

 

Ervaringsdeskundige 

Duur: twee jaar 

Start: september 2018 

 

Wil jij jouw levenservaringen beroepsmatig inzetten om samen met je collega’s 

anderen te helpen dan is K@ns de opleiding voor jou! 

 

Na de opleiding heb je een mbo niveau 3 diploma en kun bijvoorbeeld werken 

bij; de Tintengroep, VVN, een gemeente, sociale dienst, Leger des Heils, 

reclassering, een woningbouwcorporatie of binnen het mbo onderwijs etc. 

 

Wat maakt jou speciaal? 

Je leert hoe je jouw eigen ervaringen kan inzetten om een brug te laan tussen 

de professional en de cliënt. De kracht van Ervaringsdeskundigen is namelijk 

dat ze gemakkelijker in gesprek gaan met de cliënt.  

 



 

 

 

Docenten  

De opleiding wordt gegeven door een zogeheten tandem, dat wil zeggen door 

twee personen, waarvan één een ervaren trainer/docent is en de ander een 

ervaringsdeskundige. 

 

Inhoud van de opleiding Ervaringsdeskundige  

De opleiding duurt in totaal twee jaar. In beide leerjaren staan de 

levensverhalen van de studenten centraal, met als doel het verwerken van de 

eigen levensgeschiedenis. Door vervelende gebeurtenissen in het leven te 

verwerken, kun je er meer afstand van nemen 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 en sociale vaardigheden 

• Psychologische en pedagogische processen 

• Agogische vaardigheden 

• Digitale vaardigheden 

• Nederlands en rekenen  

 

Stage en stageplekken  

In het eerst jaar krijg je het eerste half jaar 4 dagen les en tweede halfjaar 2 

dagen les en loop je 2 dagen stage. In het 2de leerjaar krijg je 2 dagen les en 

loop je 2 dagen stage. De Tintengroep stelt hiervoor stageplekken beschikbaar 

binnen één van de 11 aangesloten werkorganisaties. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Procedure  

De aanmeldingsprocedure loopt via de werkorganisatie van de Tintengroep. 

Vervolgens nodigen Noorderpoort en de Tintengroep je uit voor een intake 

gesprek. Wij vragen je om een geldig ID-bewijs of paspoort mee te nemen. 

Op basis van dit gesprek besluiten wij of je wordt toegelaten tot de opleiding 

Ervaringsdeskundige. 

 

Voor meer informatie 

Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam 

Hertenkampstraat 6, Veendam 

Postbus 80, 9640 AB Veendam 

T (0598) 68 63 63 

E beroepsonderwijs-veendam@noorderpoort.nl 

Contactpersoon: Mathilde Kleijzen 

 

Tintengroep 

Schoolstraat 1 9461 AA Gieten 

T (088) 0305100 

E j.schuringa@welzijngroepsedna.nl of s.de.groot@tintengroep.nl  

Contactpersonen: Joep Schuringa en Steven de Groot 

 

 

 

  

 

mailto:beroepsonderwijs-veendam@noorderpoort.nl
mailto:j.schuringa@welzijngroepsedna.nl
mailto:s.de.groot@tintengroep.nl

