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Voorwoord
De vraag van mensen met een verstandelijke beperking en verwanten staat centraal.
Voor u ligt de docentenhandleiding van de onderwijsmodule ‘Verslaving’. Het gebruik van deze module geeft de studenten meer
kennis en inzichten in verslaving bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid (ZB). Deze module
is vrij beschikbaar voor alle docenten die betrokken zijn bij het mbo-onderwijs aan toekomstige zorgverleners.

Over deze module
De informatie in deze handleiding helpt u als docent in te schatten waar deze
module het beste past binnen het curriculum van de eigen onderwijsinstelling.
De docentenhandleiding, studentenhandleiding en overige lesmaterialen zijn
te vinden op de website van de AWVB. Hier vindt u ook het volledige overzicht
van alle ontwikkelde modules en bijbehorende materialen.

Binnen de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking
(AWVB; Tranzo, Tilburg University) werken wetenschap en praktijk nauw samen
om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking (VB) te optimaliseren. Dit doen zij door het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe kennis. De AWVB wil deze kennis echter ook graag delen
met de zorgpraktijk en het onderwijs aan (toekomstige) professionals.

Veel inspiratie gewenst met het inzetten van deze onderwijsmodule!
Daarom hebben we onderwijsmodules ontwikkeld voor het mbo, op basis van
recent uitgevoerd onderzoek binnen de AWVB. De betrokken onderzoekers
vanuit de AWVB hebben hiertoe samengewerkt met het ROC Tilburg, Gilde
Opleidingen, het Summa College en ROC Landstede. Uit deze samenwerking
zijn de volgende onderwijsmodules ontstaan:

thema
onderwijsmodule

docentenhandleiding

Prof. dr. Petri Embregts
Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo, TSB,
Tilburg University

samenwerkingspartners

Zelfbeschadigend gedrag

+

Grensgoverschrijdend gedrag

+

Sociale netwerken

+

Zelfbepaling

+

Verslaving

+
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Algemene informatie over de module

Het thema van deze module is verslaving bij mensen met een LVB of ZB.

Doelgroep
De module is geschikt voor BOL- en BBL-studenten in de opleidingen:
•	maatschappelijke zorg niveau 3
begeleider gehandicaptenzorg
begeleider specifieke doelgroepen
•	maatschappelijke zorg niveau 4
persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
•	verpleegkundige niveau 4

Duur
2 bijeenkomsten van 90 minuten

Extra aandachtspunt in de voorbereiding
•	De aanschaf van het bordspel Trip, een reis door de wereld van drank en
drugs (Brijder Verslavingszorg & Trimbos-instituut, 2010). Het aantal is
afhankelijk van de groepsgrootte, zie bijlage 1.3
• Organisatie gastles ervaringsdeskundige voor leerbijeenkomst 2

Totale studiebelasting (SBU)
4 uur

Koppeling kwalificatiedossier
Zie Bijlage C

Noot: we adviseren om deze module als geheel te volgen, en geen losse
onderdelen eruit te halen. De lesbijeenkomsten, leerdoelen en werkvormen
in deze onderwijsmodule staan met elkaar in verband.

docentenhandleiding
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Leerdoelen en leerbijeenkomsten

Leerdoelen

Leerbijeenkomsten

Na het volgen van deze module kan de student:
1. verschillende genotsmiddelen benoemen.
2. het verschil tussen gebruik, misbruik en verslaving benoemen.
3.	benoemen wat het verband is tussen middelengebruik en mensen met
een LVB/ZB.
4.	van verschillende genotsmiddelen het uiterlijk, de werking en de risico’s
benoemen.
5.	de basisbehoeften (autonomie, verbondenheid en competentie)
benoemen die belangrijk zijn voor de motivatie van mensen met een
LVB/ZB om middelengebruik te verminderen/stoppen.
6.	reflecteren op het leerproces dat hij/zij zelf tijdens de module heeft
doorgemaakt en benoemen welke geleerde kennis/vaardigheden hij/zij
meeneemt naar zijn/haar beroepspraktijk.

Deze module bestaat uit twee leerbijeenkomsten (dat wil zeggen: onderwijs
bijeenkomsten of lessen). De opzet en de benodigdheden zijn voor elke leer
bijeenkomst uitgewerkt in een voorbereidingsformulier. In deze module wordt
gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. In de voorbereidingsformulieren wordt verwezen naar deze werkvormen, die in de bijlage verder worden
toegelicht. Tevens zijn in de notities van de presentaties suggesties gedaan om
tijdens de toelichting van de theorie interactie en dialoog met de studenten te
stimuleren.

docentenhandleiding

Opmerking: Docent nodigt ruim van tevoren een ervaringsdeskundige gastspreker uit voor leerbijeenkomst 2 en licht in een voorgesprek met de
gastspreker toe wat de insteek van de gastles is.
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Overzicht leerbijeenkomsten en werkvormen per leerdoel

tabel 1: koppeling van leerbijeenkomsten, werkvormen en leerdoelen
Leerbijeenkomst 1
Duur

Leerbijeenkomst 2

90 minuten

90 minuten

• Activeren voorkennis 1
• Activeren voorkennis 2
• TRIP

• Wat weet jij over drugs?

1

2

• Theoretische instructie
• TRIP

-

3

• Theoretische instructie
• Eens of oneens

• Gastles

• TRIP

• Wat weet jij over drugs?

-

• Theoretische instructie
• Gastles

-

• Storyboard

Leerdoel

4
5
6

docentenhandleiding
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Voorbereidingsformulier leerbijeenkomst 1

Onderwerp: Verslaving

leerbijeenkomst 1
Leerdoelen

1 t/m 4

Verwachte of aangenomen beginsituatie

De studenten hebben ervaring in het werken met mensen met een VB en basiskennis
over de zorg voor mensen met een VB.

Onderdeel
(tijdsindicatie)

Activiteit docent (werkvormen)

Activiteit studenten

Hulpmiddelen

Introductie
(5 min)

De docent:
•	verwelkomt de klas en geeft uitleg over de opzet van de
module.
• bespreekt de leerdoelen van leerbijeenkomst 1.

De student:
• luistert.
• stelt vragen waar nodig.

Presentatie: Leerbijeenkomst 1
(slide 1 t/m 6)

Activeren
voorkennis 1
(10 min)

•	geeft de instructie met behulp van de werkvorm: Iedereen
gebruikt toch?!
•	geeft de studenten de instructie dat zij allen dienen te gaan
staan.

• gaat staan.
• doet mee met de opdracht die de docent
introduceert.

Presentatie: Leerbijeenkomst 1
(slide 7)
Werkvorm: Iedereen gebruikt
toch?!

•	geeft de instructie met behulp van werkvorm:
Wat is verslaving?
• verdeelt de groep in groepjes van 3 à 4 studenten.

• volgt de instructie van de docent op.
• maakt de opdracht individueel.
•	bespreekt de gegeven antwoorden in zijn/haar
groepje.

Presentatie: Leerbijeenkomst 1
(slide 8)
Werkvorm: Wat is verslaving?

•	geeft aan de hand van de PowerPointpresentatie
theoretische uitleg over verslaving en LVB.
•	overweegt het gebruik van de voorstellen die worden
gedaan in de notities van de presentatie van leerbijeenkomst 1, om de interactie met de studenten tijdens de
leerbijeenkomst te stimuleren.

• luistert.
•	geeft antwoord op de vragen die worden gesteld.

Presentatie: Leerbijeenkomst 1
(slide 9 t/m 11)

Activeren
voorkennis 2
(15 min)

Theorie (10 min)

docentenhandleiding
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Voorbereidingsformulier leerbijeenkomst 1 (vervolg)

leerbijeenkomst 1
Onderdeel
(tijdsindicatie)
Toepassen van
theorie
(30 min)
Toelichting
huiswerkopdracht
(5 min)
Afsluiting
(15 min)

Activiteit docent (werkvormen)

Activiteit studenten

Hulpmiddelen

De docent:
• geeft de instructie met behulp van werkvorm: TRIP
• verdeelt de groep in groepjes van 3 à 4 studenten.

De student:
• volgt de instructie van de docent op.
• maakt de opdracht individueel.
•	bespreekt de gegeven antwoorden in
zijn/haar groepje.

Presentatie: Leerbijeenkomst 1
(slide 12)
Werkvorm: Bordspel TRIP

•	geeft de instructie met behulp van de werkvorm:
Huiswerkopdracht leerbijeenkomst 1

• stelt waar nodig vragen.

Werkvorm: Huiswerkopdracht
leerbijeenkomst 1

•	geeft de instructie met behulp van werkvorm:
Eens of oneens

• volgt de instructie van de docent op.
• maakt de opdracht individueel.
•	bespreekt de gegeven antwoorden in zijn/
haar groepje.

Presentatie: Leerbijeenkomst 1
(slide 13 t/m 16)
Werkvorm: Eens of oneens

na de leerbijeenkomst
Onderdeel

Voorbereiding gastles

docentenhandleiding

Activiteit docent (werkvormen)

Activiteit studenten
-

De docent:
• treft voorbereidingen voor de gastles van een ervaringsdeskundige (iemand met een LVB die bekend is (geweest) met
een verslaving).
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Hulpmiddelen
Benodigdheden: Voorbereiding
gastles (bijlage 2.0)

verslaving

Voorbereidingsformulier leerbijeenkomst 2

Onderwerp: Verslaving en Sterker dan de kick

leerbijeenkomst 2
Leerdoelen

1 en 3 t/m 6

Verwachte of aangenomen beginsituatie

De studenten hebben deelgenomen aan leerbijeenkomst 1 en de huiswerkopdracht uit
leerbijeenkomst 1 gemaakt.

Onderdeel
(tijdsindicatie)
Introductie
(5 min)

Activeren
voorkennis
(15 min)

Theorie (15 min)

docentenhandleiding

Activiteit docent (werkvormen)

Activiteit studenten

Hulpmiddelen

De docent:
•	verwelkomt de klas.
• bespreekt de leerdoelen van leerbijeenkomst 1.

De student:
• luistert.
• stelt vragen waar nodig.

Presentatie: Leerbijeenkomst 2
(slide 1 t/m 3)

•	geeft de instructie met behulp van de werkvorm: Wat weet
jij over drugs?

• luistert.
• stelt vragen waar nodig.

Werkvorm: Wat weet jij over
drugs?
Benodigdheden: een mand of
bak om alle briefjes met
vragen in te doen.

•	geeft aan de hand van de PowerPointpresentatie uitleg
over de training Sterker dan de kick, fases van gedrags
verandering en de basisbehoeften autonomie,
verbondenheid en competentie.
•	overweegt het gebruik van de voorstellen die worden
gedaan in de notities van de presentatie van leerbijeenkomst 2, om de interactie met de studenten tijdens de
leerbijeenkomst te stimuleren.

• luistert.
•	geeft antwoord op de vragen die worden gesteld.

Presentatie: Leerbijeenkomst 2
(slide 4 t/m 9)
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Voorbereidingsformulier leerbijeenkomst 2 (vervolg)

leerbijeenkomst 2
Onderdeel
(tijdsindicatie)

Gastles
(30 min)

Afsluiting
(25 min)

docentenhandleiding

Activiteit docent (werkvormen)

Activiteit studenten

Hulpmiddelen

De docent:
•	geeft de instructie met behulp van bijlage voorbereiding
gastles.
•	als er tijdens de gastles ruimte is voor vragen, kunnen de
studenten om de beurt een vraag stellen.

De student:
• luistert.
• stelt vragen waar nodig.

Benodigdheden: Voorbereiding
gastles (bijlage 2)

•	geeft de instructie met behulp van werkvorm:
Storyboard

• luistert.
• stelt vragen waar nodig.

Werkvorm: Storyboard
Benodigdheden: Uitgeprinte formats
storyboard
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Bijlage 1.1 - Werkvormen leerbijeenkomst 1

Iedereen gebruikt toch?!
Toelichting
De docent geeft de instructie aan de studenten dat zij allen dienen te gaan
staan. Op het moment dat er een (genots)middel1 wordt genoemd wat zij nog
nooit hebben gebruikt, mogen zij gaan zitten.

Achtereenvolgens worden de volgende middelen genoemd:
•	Energydrank
•	Koffie
•	Paracetamol
•	Sociale media
•	Videogames
•	Sigaretten
•	Alcohol
•	Wiet/hasj
•	Harddrugs

Benoem naar de studenten dat zij bij deze werkvorm zelf mogen bepalen in
hoeverre zij eerlijk zijn. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving is
essentieel bij het gebruik van deze werkvorm. Nadat een middel besproken is,
vraagt de docent kort naar de ervaringen met het middel.

 Er wordt hier gesproken van (genots)middel. Niet alle voorbeelden op deze pagina
zijn een (genots)middel, maar voor de leesbaarheid worden hier bijvoorbeeld
paracetamol, social media en video games ook onder geschaard.

1

docentenhandleiding
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Bijlage 1.2 - Werkvormen leerbijeenkomst 1

Wat is verslaving?
Toelichting
De studenten dienen eerst individueel het onderstaande formulier in te vullen.
Vervolgens verdeelt de docent de groep in groepjes van drie à vier studenten.
Zij vergelijken de ingevulde formulieren met elkaar en bespreken waar de
verschillen en overeenkomsten zitten.

formulier wat is verslaving?
Bijlage

3.3
Bijlage

3.3

Bijlage

3.3

Vraag

Wat is verslaving?
Wat is verslaving? Gebruik

Antwoord

Wat is verslaving? Gebruik
Gebruik

Wanneer spreek je van middelengebruik?

Misbruik
Misbruik

Misbruik

Wanneer spreek je van middelenmisbruik?
Verslaving
Verslaving

Verslaving

Wanneer spreek je van een verslaving?

docentenhandleiding
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Bijlage 1.3 - Werkvormen leerbijeenkomst 1

Bordspel TRIP

Toelichting
De docent verdeelt de groep in groepjes van vier tot zeven studenten. Zij gaan
samen het bordspel TRIP spelen. Het spel hoeft niet te worden uitgespeeld.
Het doel is dat studenten spelenderwijs en al pratend meer leren over middelen
gebruik. En dat ze leren van de ervaringen van anderen.

docentenhandleiding
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Bijlage 1.4 - Werkvormen leerbijeenkomst 1

Huiswerkopdracht leerbijeenkomst 1 (drugs)
Toelichting
De studenten dienen allemaal zes vragen te bedenken voor de volgende
leerbijeenkomst met behulp van de poster “Drugs” (VVN, 2019).
Deze poster is te vinden via

https://www.vnn.nl/zorgprofessionals/drugsoverzicht
De groep wordt verdeeld over vier groepen.
Groep 1 bedenkt vragen over alcohol, cocaïne en GHB (GBL).
Groep 2 bedenkt vragen over hasj en wiet, heroïne en ketamine.
Groep 3 bedenkt vragen over lachgas, LSD, nicotine, paddo’s en truffels.
Groep 4 bedenkt vragen over speed/amfetamine, 2CB en XTC.
Iedere student schrijft individueel de vragen die hij/zij heeft bedacht op losse
briefjes/papiertjes en neemt deze mee naar de volgende leerbijeenkomst.

docentenhandleiding
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Bijlage 1.5 - Werkvormen leerbijeenkomst 1

Eens of oneens?
Toelichting
De docent toont de laatste slide van de PowerPoint presentatie van leerbijeenkomst 1 en geeft de instructie dat als de studenten het met de stelling eens zijn,
zij mogen gaan staan. Als de studenten het niet eens zijn met de stelling,
mogen zij blijven zitten.
De docent vraagt bij elke stelling bij enkele studenten door naar de reden waarom zij zitten of staan.
Stellingen:
Stelling 1: Mensen met een LVB mogen geen alcohol drinken omdat zij een
groter risico lopen om verslaafd te raken.
Stelling 2: A
 ls je in de zorg werkt, mag je zelf geen drugs gebruiken, ook niet in
je privéleven.
Stelling 3: Een biertje drinken samen met een cliënt met een LVB boven de 18
jaar oud, moet kunnen.
Stelling 4: Iedereen die met mensen met een LVB werkt, moet kennis hebben
over middelengebruik.

docentenhandleiding
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Bijlage 2.0 - Werkvormen leerbijeenkomst 2

Voorbereiding gastles
Toelichting
Tijdens leerbijeenkomst 2 zal er een gastles plaatsvinden. Voor het vinden van
een ervaringsdeskundige kan er een beroep worden gedaan op organisaties
voor mensen met een VB in de regio. De gastles zal verzorgd worden door een
ervaringsdeskundige met een LVB en verslavingsproblematiek. De voorkeur
gaat uit naar een ervaringsdeskundige die heeft deelgenomen aan de training
Sterker dan de kick.
De ervaringsdeskundige zal ingaan op het ontstaan van zijn/haar verslaving,
het verloop ervan en hoe zijn/haar verslaving er momenteel uitziet. Ook zal de
ervaringsdeskundige ingaan op de rol die (toekomstig) begeleiders hierin
hebben.
Vervolgens mogen de studenten vragen stellen.
Voorbeeldvragen:
-	Wat is volgens u de aanleiding geweest voor uw verslaving?
- Maakt u nog gebruik van het genotsmiddel waar u verslaafd aan bent/was?
-	Welke fases hebt u doorlopen bij het stoppen met het genotsmiddel?
-	Wat voor effect heeft uw verstandelijke beperking op uw verslaving gehad
denkt u?
-	Geeft de begeleiding u het gevoel dat u eigen beslissingen mag nemen?
Hoe doen zij dat? Wat voor effect heeft dat op uw verslaving?
-	Heeft u deelgenomen aan de training Sterker dan de kick? Op welke wijze
heeft de training u wel/niet geholpen?

docentenhandleiding
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Bijlage 2.1 - Werkvormen leerbijeenkomst 2

Wat weet jij over drugs?
Benodigdheden
Een mand of bak om alle briefjes met vragen in te doen.

Toelichting
•	Alle studenten hebben zes vragen op verschillende briefjes geschreven en
meegenomen (Huiswerkopdracht leerbijeenkomst 1).
•	De studenten doen alle briefjes in de mand of bak.
•	De mand/bak gaat rond in de klas. Iedere student haalt een briefje uit de
mand/bak en geeft antwoord op de vraag die op het briefje staat.
•	Door middel van de poster wordt er gekeken of de vraag juist is beantwoord.

docentenhandleiding
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Bijlage 2.2 - Werkvormen leerbijeenkomst 2

Storyboard
Benodigdheden
Digitale applicatie voor het maken van een storyboard of het onderstaande
format. Voorbeelden van digitale applicaties zijn www.storyboardthat.com of
www.canva.com.

Toelichting
De docent legt uit wat een storyboard is. Een storyboard is een reeks van
uitgetekende shots van een scène uit een filmscript, waarmee de acteurs een
beeld krijgen van hoe de scène eruit moet komen te zien. Een storyboard kan
ook worden gebruikt om je eigen verhaal of leerproces weer te geven, het is
daarmee een vorm voor het maken van een mindmap.
De studenten gaan een storyboard maken waarin de antwoorden op de
volgende vragen worden verwerkt:
•	Wat zijn de belangrijkste inzichten die je hebt opgedaan tijdens de module?
•	Wat ga je hier in de beroepspraktijk mee doen?
In de vorm van een eenvoudig storyboard werken ze uit hoe hun persoonlijke/
professionele verhaal zou verlopen als ze de inzichten toepassen. Na 15
minuten hangen de studenten de storyboards op en lichten ze deze kort toe.
De docent daagt de studenten uit om zo concreet mogelijk te zijn in hun
toelichting. Tijdens het bespreken van het storyboard houdt de docent het
tempo hoog en het gesprek positief.

docentenhandleiding
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Bijlage 2.2 - Werkvormen leerbijeenkomst 2 (vervolg)

format storyboard
1

2

3

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

4

5

6

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

docentenhandleiding

20

verslaving

Bijlage A - Literatuurlijst

Hieronder staat het totaaloverzicht van de literatuur die relevant is voor deze module alfabetisch gerangschikt.
Specifieke literatuur per onderwerp staat vermeld bij de afzonderlijke leeractiviteiten.
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Bijlage B - Wetenschappelijke onderlegger

Onderzoek Verslaving bij mensen met een verstandelijke beperking.
De module Verslaving is gebaseerd op wetenschappelijke kennis die is
voortgekomen uit het promotieonderzoek van dr. Noud Frielink, verbonden
aan de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking
(Tranzo, Tilburg University). Zijn promotores waren prof. dr. Petri Embregts en
prof. dr. Carlo Schuengel.

aan hun gedrag willen veranderen: na afloop van de training laten cliënten
kwalitatief betere motivatie zien dan voorafgaand aan de training. Dat wil
zeggen dat wanneer een cliënt zijn gedrag bijvoorbeeld eerst wilde veranderen
vanwege externe of interne beloningen, straffen en verwachtingen
(gecontroleerde motivatie), hij zijn gedrag na afronding van de training wil
veranderen omdat hij dit persoonlijk waardevol of belangrijk vond (autonome
motivatie).

Wat was het doel van het onderzoek?
In kaart brengen of dat mensen met een LVB of ZB door het volgen van tien
individuele sessies Sterker dan de kick, meer gemotiveerd werden om iets aan
hun gebruik te veranderen.

Meer lezen?
Op basis van het onderzoek zijn een aantal publicaties verschenen, die vindt u
hier:
• Frielink, N., Schuengel, C., & Embregts, P. J. C. M. (2015). De interventie
Sterker dan de kick: Beïnvloeding van de motivatie voor verslavingshulp bij
mensen met een lichte verstandelijke beperking. GZ-Psychologie, 7(8), 9-11.
• Frielink, N., Schuengel, C., Kroon, A. A. C., & Embregts, P. J. C. M. (2015).
Pretreatment for substance-abusing people with intellectual disabilities:
intervening on autonomous motivation for treatment entry. Journal of
Intellectual Disability Research, 59, 1168-1182.

Hoe zag het onderzoek eruit?
Sterker dan de kick is in 2009 gestart en in 2012 en 2013 doorontwikkeld in
diverse pilots. Van eind 2013 tot medio 2014 is het effect van de uiteindelijke
versie onderzocht. In zes casestudies bij mensen met een LVB is het effect
geëvalueerd gedurende een periode van ongeveer twintig weken. Tijdens deze
periode werd twee tot drie keer per week het type motivatie in kaart gebracht
aan de hand van een zelf-ontwikkelde vragenlijst (Frielink, Schuengel, Kroon &
Embregts, 2015).

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het onderzoek?
Welke resultaten kwamen uit het onderzoek?

Als u graag meer wilt weten over het onderzoek, kunt u een mail sturen naar
dr. Noud Frielink via awvb@tilburguniversity.edu. Hij vertelt u graag meer!

Van de zes deelnemers is er één uitgevallen. Bij de cliënten die deel hebben
genomen aan de training, is een verschuiving te zien in redenen waarom zij iets
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Bijlage C - Koppeling kwalificatiedossiers

Toelichting

mbo-maatschappelijke zorg
P1-K1: B
 ieden van zorg en ondersteuning in de
gehandicaptenzorg.

mbo-maatschappelijke zorg

niveau 3

p1: begeleider gehandicaptenzorg

P1-K1-W1: Ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten.
P1-K1-W2: O
 ndersteunt, informeert en adviseert de cliënt en naastbetrokkenen bij het behouden en
stimuleren van de ontwikkeling.

niveau 4

p3: persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

P3-K1-W1: Stelt het ondersteuningsplan op.
P3-K1: B
 ieden van zorg en ondersteuning in de
gehandicaptenzorg.

P3-K1-W2: Ondersteunt cliënt/naastbetrokkenen bij het voeren van de regie.
P3-K1-W3: Ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten.
P3-K1-W4: Ondersteunt de cliënt bij het leggen en onderhouden van contacten en betrekt
naastbetrokkenen.

Tevens is de module in te zetten binnen de opleidingen Mbo-Verzorgende IG
en Mbo-Verpleegkundige.

Naast de profielen P1 en P3 kan deze module ook worden aangeboden aan de
andere profielen binnen de opleiding Mbo-Maatschappelijke zorg, te weten:
• P2: Begeleider specifieke doelgroepen.
• P4: Agogisch medewerker GGZ.
• P5: Thuisbegeleider.
• P6: Persoonlijk begeleider specifiek doelgroepen.

Deze module kan worden ingezet als onderdeel van het keuzedeel K0790
Belevingsgericht werken, welke kan worden aangeboden in de opleiding MboMaatschappelijke zorg.

keuzedeel k0790 belevingsgericht werken
D1-K1: Werkt belevingsgericht.
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D1-K1-Werkproces 1: Vertaalt het belevingsconcept van een organisatie naar een plan van aanpak.
D1-K1-Werkproces 2: Neemt acties gericht op de beleving van cliënten.
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