
Bouwen aan een inclusieve samenleving.

ERVARINGSDESKUNDIGE
met een verstandelijke beperking

Een 10-daagse opleiding waarin je leert spreken voor groepen en vertelt 
aan anderen hoe het is om te leven met een verstandelijke beperking.



Wil je graag aan anderen vertellen wat het voor jou betekent om te 
leven met een verstandelijke beperking? Dan is deze vorming iets 
voor jou !  

Aan het werk als ervaringsdeskundige

Als je de basisreeks volgde, kan je bij 
Pasform als vrijwilliger aan de slag. We 
gaan samen spreken op verschillende 
plaatsen.  We bereiden de opdrachten 
samen voor. Zo blijf je actief en bouw je 
mee aan een inclusieve samenleving. Er is 
jaarlijks een fijne ontmoetingsdag voor alle 
ervaringsdeskundigen. 

De vorming begint met een basisreeks van 10 dagen.  
Daarna kan je je nog verdiepen in één of meerdere 

thema’s.

In de basisreeks zijn verstandelijke beperking 
en inclusie de belangrijkste onderwerpen.  Je  
vertelt over jezelf en je ervaringen. En je luistert 
naar de ervaringen van anderen, want ook hier 

steek je veel van op.

En je gaat ook aan de slag : je maakt iets creatiefs, 
je doet een groepsspel, je zoekt zelf heel wat uit…

Je leert om stevig in je schoenen te staan.  Je oefent in 
het spreken voor een groep. Zo word je een enthousiaste spreker. Tijdens de 
oefenmomenten ontdek je hoe spannend en hoe fijn dit kan zijn. Want samen 
heb je heel wat te vertellen.

Na de cursus kan je aan de slag als ervaringsdeskundige én kan je  
verdiepingsmodules volgen.  Er zijn 4 verdiepingsmodules, elke module telt 
5 cursusdagen.

• Werk: In deze module trek je uit op onderzoek : waar werken personen met 
een verstandelijke beperking en wat is voor hen belangrijk op het werk ?

• Cultuur: dit is voor de cultuurliefhebbers.  Bezoek je graag een museum of 
ga je graag op pad 
met een gids, dan kan 
je hier zeker iets over 
vertellen.  Of misschien 
wil je zelf ook (mee)
gidsen?

• Vrije Tijd: Wat betekent 
vrije tijd en wat kan je 
allemaal doen in je vrije 

tijd? We onderzoeken wat personen met een beperking belangrijk vinden 
in hun vrije tijd. Je krijgt zich op mogelijkheden en op toegankelijkheid.

• Wonen:  personen met een beperking wonen op heel wat verschillende 
manieren. Maar wat is er nodig om van je huis een thuis te maken ?  En 
hoe kan je fijn samenleven in je buurt ?  Je ontdekt het tijdens deze dagen.  

Zowel de basis- als de verdiepingsdagen gaan door in het volwassen-
onderwijs.  Hier werk je samen met studenten uit de andere opleidingen.

ERVARINGSDESKUNDIGE MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 



PRAKTISCHE INFO

Bouwen aan een inclusieve samenleving.

Cursusreeks: Mol

Info-momenten:  
Dinsdag 18 augustus en woensdag 26 augustus, telkens  om 18.00 uur

De basisreeks telt 10 cursusdagen, de cursus is telkens op een dinsdag: 
15 en 22 september, 6 en 13 oktober, 10, 17 en 24 november, 1, 8 en 15 
december 2020.

Adres: CVO HIK, Jozef Calasanzstraat 4 in Mol

Prijs: de prijs voor de basisreeks is 150 euro.

Voor meer info 

karien@pasform.be of 0473/94.68.96 
griet@pasform.be of 0498/10.90.10 


