
BRANCHEOPLEIDING EMB-BEGELEIDER 2016-2017

9 MODULES

9 DAGEN

3 REFLECTIEDAGEN

Een scholingsaanbod voor ouders en begeleiders van kinderen en (jong-)volwassenen 
met een meervoudige beperking in welzijn, zorg en onderwijs.

Toelatingscriteria
De professional werkt in een relevante 

beroepspraktijk en/of heeft een 

diploma van een relevante MBO 

pleiding (bijvoorbeeld Verzorgende, 

Onderwijsassistent of SPW) en 

functioneert op een MBO 3 denk- en 

werkniveau.

Verantwoording
Het scholingsaanbod is een MBO 

opleiding niveau 4. Het is ontstaan 

vanuit de branche op basis 

van de dagelijkse en intensieve 

beroepspraktijk van EMB-begeleiders 

in zorg en onderwijs. De scholing 

is ontwikkeld door othopedagoge 

Mia Nijland in samenwerking met 

ROC Nijmegen, ouders, diverse 

beroepsprofessionals en Calibris.

Inhoud en programma
• Quality of Life voor de doelgroep 

aan de hand van de domeinen van 

Schalock (Schalock et al., 2002) 

en de uitwerking ervan voor EMB     

(Maes, B.) en (Vlaskamp, C.)

• Zeven lesdagen staan de domeinen 

centraal, één per module. Het 

gaat om: fysiek-, emotioneel- en 

materieel welbevinden, sociale 

relaties, persoonlijke ontwikkeling, 

zelfbepaling en maatschappelijke 

participatie. Daarnaast zijn er twee 

aanvullende modules namelijk 

activeren & leren en activeren & 

organiseren. 

• De thema’s: interdisciplinaire 

samenwerking, ouders als partner, 

empathie, betekenisvol contact 

en (moeilijk) verstaanbaar gedrag 

staan doorlopend op de agenda.

Brancheopleiding
Deze scholing bestaat uit negen 

modules verdeeld over twaalf dagen 

waarvan drie reflectiedagen. Centraal 

thema in deze opleiding is: ‘Het 

mogelijk maken van Quality of Life 

en jouw rol als ouder of professional 

hierin’. 

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor 

ouders en professionals met een 

relevante MBO opleiding niveau 3. 

De professionals  werken veelal 

in het (V)SO (Mytyl- en  ZML), 

revalidatiecentra, KDC’s of in de 

gehandicaptenzorg.

De deelnemer
• Leert de uitgangspunten voor 

Quality of Life in de praktijk te 

brengen.

• Krijgt inzicht in de eigen rol als 

ouder/begeleider van mensen 

met EMB.

• Leert ontwikkelingsgericht 

plannen, begeleiden en voortgang 

beoordelen.

Verdiepingsdagen
Verdiepingsdagen vormen een 

wezenlijk onderdeel van de opleiding. 

De deelnemers presenteren dan hun 

leerwinst op SMART-geformuleerde 

doelen. Op deze wijze, leren zij direct 

met en van medestudenten.

Beoordeling 
In de beoordeling staat het 

persoonlijke leerproces centraal. 

• Startindicatie & leerdoelen

• Praktijkopdrachten & presentaties

• Aanwezigheid, motivatie & inzet

Na afronding ontvangt de deelnemer 

een getuigschrift.

Scholing 2016
14 september start een 

scholingstraject bij ROC Nijmegen. 

Lesdagen (gemiddeld 1x per maand) 

op woensdag: 9:30 - 16:30 uur. 

Opleidingskosten
• € 2025,- cursusgeld per 

deelnemer inc. begeleiding/

boeken en leermiddelen

* In-company trajecten prijs op offertebasis

Meer informatie / aanmelden:

f.snijders@roc-nijmegen.nl  

www.mbo-emb.com

uality of Life Centre


