
Onze vernieuwde Supportopleiding is dé opleiding voor (toekomstige) 
werkers in de gehandicaptenzorg. Het is een landelijk erkende MBO 
opleiding niveau 4. De volledig nieuwe vorm – de derde leerweg – bieden we 
aan in samenwerking met ROC Friese Poort. 

De visie van Esdégé-Reigersdaal is het 
uitgangspunt van de opleiding. Deze bestaat 
uit zeven modules: respect, ontwikkeling, 
participatie, relaties, keuzes, gezondheid en Ik 
als professional. Deze laatste module loopt 
als een rode draad door de opleiding. Hierin 
staan reflectie, je eigen normen & waarden, 
plannen & organiseren en leren leren centraal.

De derde leerweg kent een aantal verschillen 
ten opzichte van een reguliere BBL-opleiding. 
Zo kent de derde leerweg geen verplichte 
urennorm. Je eigen praktijk staat centraal: 
minder uren in de klas, meer in de praktijk. 
Voor een belangrijk deel leer je op de 
werkplek, dankzij de wisselwerking tussen je 
eigen praktijk en de theorie. Op de opleiding 
krijg je begeleiding van een leercoach, in de 
praktijk van je praktijkbegeleider.
 
De praktijkopdrachten geven je de ruimte om 
actuele vragen uit je dagelijkse werk centraal 

te stellen. Dat betekent dat de cliënt voor wie je werkt vaak 
het uitgangspunt is en dat je regelmatig je collega’s nodig hebt. 
In deze opdrachten is het curriculum Persoonlijk Begeleider 
Gehandicaptenzorg niveau vier opgenomen. 

Je eigen leerproces kan leidend zijn voor je opleiding. 
Dit vraagt initiatief en ondernemendheid. Daardoor kun 
je je tot een zelfbewuste professional ontwikkelen.
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Voordelen van de nieuwe 
Supportopleiding 
• De Supportvisie van Esdégé-

Reigersdaal is het uitgangspunt van 
de vernieuwde Supportopleiding. 

• Er is een doorlopende 
leerlijn tussen Basisopleiding, 
Supportopleiding en LIO (Leergang 
Intensieve Ondersteuning).

• De opleiding duurt in principe 
twee jaar, maar je kunt zo nodig 
versnellen en/of vertragen.

• De praktijkopdrachten sluiten 
goed aan op onze werkwijze, 
met een beoordeling door je 
praktijkopleider.

• De opleiding wordt gegeven 
door eigen mensen. ROC Friese 
Poort is verantwoordelijk voor de 
examinering.

• De AVO vakken (algemeen 
vormend onderwijs, met 
Nederlands, Engels, rekenen en 
Burgerschap) zijn zoveel mogelijk 
toegespitst op het werk.

• We starten de opleiding bij 
voldoende aanmeldingen. Dankzij 
de modulaire opbouw zijn er 
meerdere momenten om in en uit 
te stromen.

• Een opleiding van en door ons, 
waardoor we goed kunnen 
aansluiten op de dagelijkse praktijk. 

Meer informatie
Meer informatie vind je in de ToveR catalogus: SterNet > Pynter > Opleidingscatalogus > 

Supportopleiding. Of neem contact op met Cees Pronk, de leidinggevende van ToveR: 
cees.pronk@esdege-reigersdaal.nl.

Aanmelden
Je kunt je rechtstreeks aanmelden vanuit de Opleidingscatalogus op SterNet/Pynter. 

Heb je hier vragen over, mail dan naar Karin Revers, bureaumanager ToveR: 
karin revers@esdege-reigersdaal.nl. 

Voorwaarden voor toelating
Je hebt een arbeidscontract van 
minimaal 16 uur per week.
• Je kunt één keer in de drie weken 

twee lesdagen volgen.
• Daarnaast volg je een beperkt 

aantal studieactiviteiten binnen de 
organisatie. Dit kan bijvoorbeeld 
een netwerkbijeenkomst, een 
workshop of e-learning zijn. 

• Je hebt gemiddeld 8 uur per week 
om te werken aan opdrachten in de 
praktijk.

• Je hebt een akkoord van je 
clustermanager.

• Je hebt een diploma VMBO 
theoretische leerweg, kader, MAVO, 
een overgangsbewijs HAVO 3 
naar HAVO 4, of een certificaat 
Basisopleiding. Als je niet aan een 
van deze voorwaarden voldoet, 
dan kun je met Tover in gesprek 
gaan om de mogelijkheden te 
onderzoeken.

Tijd en kosten
Over de tijd voor het volgen 
van de lessen en de kosten van 
de opleiding maak je afspraken 
met je clustermanager. Deze 
afspraken worden vastgelegd in een 
studieovereenkomst.
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