
1-jarige Basisopleiding

Onze Visie speelt een belangrijke rol in de Basisopleiding
Alle mensen zijn gelijkwaardig. Elk mens is uniek en heeft recht op:
• Respect
• Ontplooiing
• Een volwaardige plaats in de samenleving
• Andere mensen om zich heen
• Keuzes om het eigen leven in te richten

Je wilt je verdiepen in je werk als begeleider? 
Kies dan voor de 1-jarige Basisopleiding!

Deze opleiding biedt je meer dan alleen een 
landelijk erkend certificaat.

De 1-jarige Basisopleiding is branchebreed 

erkend en draagt het kwaliteitstempel vanuit het 
SOEC (Stichting Opleidingserkenningen Care).

september 2018

Uitgangspunt 
De Basisopleiding is een prakti-
sche eenjarige opleiding. Alles 
wat je leert is toepasbaar in je 
werk.  Je krijgt les van ervaren 
collega’s en leercoaches staan 
je tijdens de hele opleiding bij. 
Daarnaast vormen de werkerva-
ringen van jou en je lesgenoten 
de basis van elke lesdag. Naast 
het leren van theorie krijg je op-
drachten die je uitvoert binnen 
je cluster, met of voor je cliënten.

Tijdens de opleiding komen de volgende 
thema's aan bod:
• Ik als werker
• Visie
• Beeldvorming
• Ontwikkeling
• Basiszorg
• Bijzondere ondersteuningsvragen
• Zeggenschap
• Relaties
• Burgerschap
• Respect
• Techniek

Info
Deze en (eventuele) verdere info vind je op Sternet 
via de zoekterm ‘Basisopleiding’.

Contact
Wil je iemand spreken over de opleiding?
Neem dan contact op met Theo Braas.
E-mail: theo.braas@esdege-reigersdaal.nl.
Telefoon: (0226) 33 23 45 (ma/di/wo/do-ochtend).

Aanmelden
Aanmelden voor de 1-jarige Basisopleiding kan bij 
Petra Woldhuis, bureaumanager Tover.
E-mail: petra.woldhuis@esdege-reigersdaal.nl.
Telefoon: (0226) 33 24 60 (ma-di-wo).

Wat heb je nodig?
• Akkoord en support van je clustermanager.
• Zeven uur per week om lessen te volgen in Broek op Langedijk.
• Minimaal 3 uur per week om te werken aan je opdrachten.
• De opdrachten die je uitvoert hebben betrekking op de functie van 

begeleider: je krijgt inzicht in het OSP en woont teamvergaderingen bij.
• Ben je ada-medewerk(st)er dan is het bovendien noodzakelijk  

dat je voldoende contacten hebt met cliënten en dat je 
op je werkplek aan je opdrachten kunt werken op begeleidersniveau.

• Een praktijkbegeleider die je helpt met je studieopdrachten.



Een aantal praktische weetjes
• De 1-jarige Basisopleiding duurt 40 weken, exclusief vakanties. 

De eerstevolgende lesgroep start in september 2018  
(bij voldoende inschrijvingen).

• Je hebt les op woensdag van 8.30 tot 15.30 uur. De schoolvakanties ben je vrij.
• De lessen vinden plaats op locatie Bogert, 1e verdieping, 

Bogert 1, 1721 PK Broek op Langedijk.
• Over de kosten van de opleiding en de zeven uur die je wekelijks nodig hebt 

voor de opleiding, maak je afspraken met je clustermanager. Je tekent hiervoor 
een studieovereenkomst. Meer over de Studiefaciliteitenregeling kun je lezen 
op de interne website.

• Tijdens de opleiding wordt gewerkt met het programma Pynter, een leer-
managementsysteem waarbinnen alle theorie en praktijkopdrachten zijn te 
vinden en te delen. De lessen bereid je voor met behulp van e-learning.

• Als je de opleiding hebt behaald, krijg je een  
certificaat dat branchebreed erkend is.

Een gemiddelde dag van de 
1-jarige Basisopleiding:
Tijd   Activiteit
08:30 – 09.00 u  Opening van de dag
09:00 – 10.30 u  Workshop: hoorcollege en aanvullende onderwijsvormen
10:30 – 12.00 u  Theorie in praktijk
12:00 – 12.45 u  Lunch
12:45 – 14.00 u  Werkbegeleiding
14:00 – 15.30 u  Workshop: hoorcollege en aanvullende onderwijsvormen  
   op basis van casus

Naast de lesdagen heb je zo’n drie uur per week nodig om de opdrachten die 
je krijgt in de praktijk uit te voeren. Deze praktijkuren werk je aan opdrachten op 
je eigen cluster of op een ander cluster. Je krijgt ook huiswerkopdrachten, zoals 
verslagen schrijven en voorbereidingsopdrachten. De huiswerkopdrachten nemen 
ongeveer drie uur in beslag. Je wordt begeleid door een praktijkopleider (op je 
werk) en een leercoach (tijdens de les). Zij werken ook nauw met elkaar samen.

 
Mirella van der Velden volgde de 
1-jarige Basisopleiding en werkt bij 
cluster Zuidwijk De Boelen 
in Alkmaar.

“Hier leer je veel van.”

“Ik werkte vijf jaar als Ada medewerker. Daarvoor werkte ik in de 
detailhandel. In mijn POP-gesprek had ik aangegeven dat ik meer 
zou willen. Toen er een begeleidersvacature van 20 uur vrijkwam 
werd mij gevraagd of ik daar interesse in had. Om de functie te kun-
nen uitoefenen moest ik wel de 1-jarige Basisopleiding doen. Die 
uitdaging ben ik aangegaan.

De opleiding is goed te doen. Ik had al heel lang niet in de 
schoolbanken gezeten. De opleiding is van gemiddeld niveau, niet 
te zwaar en veel op de praktijk gericht. De opleiding leert je meer 
over mensen met een beperking en hoe Esdégé-Reigersdaal werkt. 
De opleiding leert je ook kijken naar jezelf  en reflectieverslagen 
maken. Hier leer je veel van. In de opleiding werk je met het 
computerprogramma Pynter. Ik had weinig ervaring met de 
computer, maar kon het goed volgen.

Ik heb de opleiding als fijn ervaren en goed te doen, ook in 
combinatie met een gezin. Je moet wel leren plannen en 
enthousiast zijn. De opleiding heeft mij verder gebracht binnen 
Esdégé-Reigersdaal en ik heb er totaal geen spijt van dat ik de 
uitdaging ben aangegaan. Ik heb veel geleerd en doe mijn werk 
met veel plezier. Ik raad iedereen die buiten of binnen Esdégé-
Reigersdaal verder wil leren deze opleiding aan. 

In theorie is er geen 
verschil tussen 

theorie en praktijk, in 
de praktijk wel.


