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Over deze cursus
Het lijkt zo simpel … Jezelf kunnen redden in het dagelijks leven. Je eigen bestaan opbouwen
en in stand houden zonder hulp van anderen.
Voor veel mensen in de samenleving is wat hiervoor staat niet vanzelfsprekend. Deze mensen
hebben moeite om zich staande te houden op sociaal en maatschappelijk gebied.
De overheid doet sinds de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een
stapje terug. Zij wil dat mensen elkaar ondersteunen om zelfstandig te kunnen blijven zonder
steun van allerlei instanties. Van verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.
Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Deze omschakeling geeft veel maatschappelijke onrust.
Vooral de mensen in de samenleving die zijn aangewezen op hulp die verder gaat dan
mantelzorg en een steun in de rug maken zich zorgen over de veranderingen.
Een van de argumenten van de overheid voor deze omschakeling is dat de kosten van diverse
vormen van ondersteuning elk jaar toenemen. Een eerlijkere verdeling van de middelen is
daarom onvermijdelijk.
Het begeleiden van mensen is nu een balanceren tussen ondersteunen en de eigen
verantwoordelijkheid stimuleren. Veel zorgvragers hebben door langdurige contacten met
instanties een afkeer gekregen van hulpverleners. Hun ervaringen waren niet altijd positief.
Sommige zorgsystemen oefenen namelijk een vorm van ‘bemoeizorg’ uit waarvan controle
een onderdeel is. Sommige zorgvragers wenden zich daarom af van de reguliere zorg. Het
is voor hen een onprettig gevoel gevangen te zitten in een web van hulpverlenende instanties.
In deze cursus komen verschillende aspecten van ondersteunen aan de orde. Het uitgangspunt
van deze cursus is dat zelfredzaamheid als het grootste goed wordt gezien. Bijna iedereen
streeft namelijk voor zichzelf naar het zelfstandig vormgeven van het eigen leven met een
grote mate van vrijheid. Als dat iedereen zou lukken, dan was elke vorm van ondersteuning
overbodig!
In deze cursus vind je theorie en achtergronden die helpen om mensen, die ondersteuning
in de samenleving nodig hebben, op een professionele basis te begeleiden.

Leerdoelen
• Je kunt uitleggen waar de sociologie zich mee bezighoudt en waarom het belangrijk

is hier kennis van te hebben.
• Je kunt problemen bij verschillende doelgroepen op maatschappelijk gebied benoemen,

waaronder ook sociale uitsluiting en eenzaamheid, en vertellen hoe je cliënten
ondersteunt bij het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk (inclusief
sociale media).

• Je kunt het wat, hoe en waarom (reden en doel) van begeleidingsmethoden, -technieken
en -stijlen uitleggen (inclusief empowerment).

• Je kunt benoemen welke vormen van dagbesteding er zijn, hoe je de wensen van de
cliënt inventariseert en hoe je mogelijkheden voor de cliënt creëert op het gebied van
dagbesteding.

Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Aan het eind van de cursus wordt je parate kennis beoordeeld met een toets. Je praktische
beheersing van de leerdoelen wordt getoetst aan de hand van een beroepsproduct. Dit wordt
op verschillende punten beoordeeld: op inhoud (producteisen) en op uitvoering
(processtappen). Andere belangrijke punten bij de beoordeling zijn actieve deelname aan
de lessen en een nette uitwerking van de opdrachten in correct Nederlands. Je vindt deze
beoordelingspunten bij elkaar op het beoordelingsformulier.

4

Over deze cursus


