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Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan
op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in compilatiewerken op grond van artikel 16
Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO (www.stichting-pro.nl). De uitgever
heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen.
Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog
tot de uitgever wenden. Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben
genomen van en akkoord te gaan met de specifieke productvoorwaarden en algemene
voorwaarden van Edu’Actief, te vinden op www.edu-actief.nl.
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Over dit project
Inleiding
Als begeleider specifieke doelgroepen kun je in de vrouwenopvang gaan werken. Overal in
Nederland bestaan organisaties voor vrouwenopvang. Blijf-van-mijn-lijfhuis, de naam voor
de vrouwenopvanghuizen, ontstond in de jaren ’60 van de vorige eeuw.
Vrouwenopvanginstellingen bieden tegenwoordig een pakket van opvang en hulpverlening.
Er kunnen allerlei redenen zijn dat vrouwen (en meisjes) niet meer thuis kunnen wonen of
ambulante hulpverlening nodig hebben. Denk aan huiselijk geweld, loverboy-problematiek,
psychiatrische stoornissen, verstandelijke beperkingen, schulden, ongewenste
zwangerschappen.

In de vrouwenopvang kunnen vrouwen terecht die door
verschillende omstandigheden niet meer thuis kunnen
wonen.

Leerdoelen
Je kunt:
• kennis van contextuele- en systeembenaderingen overbrengen aan vrijwilligers
• kennis van het opbouwen, onderhouden en herstellen van sociaal netwerk overbrengen

aan vrijwilligers
• branchespecifieke begeleidingsmethodieken en interventietechnieken overbrengen

aan vrijwilligers
• kennis voor het creëren van een veilige omgeving overbrengen aan vrijwilligers.
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Projectbeschrijving

Casus
Eveline is locatiemanager van een crisisopvanglocatie van Rhea, een organisatie voor
Vrouwenopvang. In de crisisopvang zijn achttien eenpersoons- en twaalf
gezinsappartementen, er is plaats voor in totaal 50 bewoners.
Er is altijd professionele begeleiding aanwezig en daarnaast zijn er vrijwilligers werkzaam;
er is een gastvrouw, een spelbegeleider in de kinderkamer en er zijn verschillende ‘maatjes’
voor de opgevangen vrouwen en hun kinderen.
De vrouwen en kinderen blijven meestal zes tot twaalf weken in de opvang. Een gekoppeld
‘maatje’ kan meegaan naar een volgend verblijf of de vrouw of jongere thuis blijven
ondersteunen.
De groep vrijwilligers wisselt. Er zijn vaak nieuwe aanmeldingen en als een cliënt elders
verblijft, is de vrijwilliger een tijd weg. Daarom wil Eveline graag een inwerkcursus over
de begeleidingsmethode van de locatie, die nieuwe vrijwilligers en stagiaires zelfstandig
kunnen doorlopen voordat zij in de opvang aan het werk gaan.

De opdrachtgever

Eveline is de opdrachtgever. Je docent of begeleider vertegenwoordigt Eveline en kan je
informatie geven over haar vraag.

De projectopdracht

Je gaat samen met je groepsgenoten een interactieve inwerkcursus maken die geschikt is
voor nieuwe vrijwilligers en stagiaires.

Projectproduct

Het projectproduct van dit project is een interactieve cursus, die online gevolgd kan worden.

De cursus heeft:
• een introductie
• correcte informatie over de doelgroep van de opvanglocatie
• correcte informatie over de begeleidingsmethoden
• correcte informatie over regels en afspraken over veiligheid en privacy
• interactieve elementen, zoals open of gesloten vragen
• afbeeldingen en/of grafieken met een correct bijschrift
• de namen van de studenten
• bronvermelding en literatuurverwijzingen volgens APA-richtlijnen: Waar hebben jullie

de informatie vandaan en waar kunnen geïnteresseerden meer informatie vinden?

De cursus:
• duurt maximaal 30 minuten
• heeft algemeen begrijpelijk en correct Nederlands
• heeft gepast gebruik van kleur en afbeeldingen.
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