
Sociaal-maatschappelijk  
dienstverlener (EDASU) (bbl)
Hulp bieden bij armoede en sociale uitsluiting
betrokken bij anderen | bruggen bouwen | geduldig | luisteren  | 
mensen helpen | organiseren | samenwerken | schulden  | 
schuldhulpverlening | sociaal | sociale uitsluiting | stevig in je schoenen staan

Je weet wat het is om langdurig in armoede te leven en sociale uitsluiting te  
ervaren. Voor mensen die er nu mee te kampen hebben, is contact met een  
ervaringsdeskundige zeer waardevol. Tijdens deze opleiding leer je een brug te  
slaan tussen mensen in generatiearmoede en hulpverleners of organisaties. 

EDASU staat voor Ervaringsdeskundigheid binnen armoede en sociale uitsluiting.  
De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Markieza.

Als ervaringsdeskundige kun je je inbeelden in de leefwereld van de ander en  
steun je mensen met de problemen die voortkomen uit het leven met armoede.  
Je weet dat ook de sociaal-psychologische aspecten erg belangrijk zijn in het  
doorbreken van armoede.

In deze functie werk je niet alleen met individuen. Ook laat je gemeentes,  
organisaties en hulpverleners inzien dat er een andere aanpak nodig is om  
armoede te doorbreken. Je bouwt bruggen tussen kwetsbare burgers en  
beleidsmakers. Je geeft voorlichting en zet daarbij altijd (onderdelen van) je  
eigen levensverhaal met het leven in armoede in.

Niveau 4
bbl

3 jaar
Startmoment:augustus
20% school
80% werk
Crebo: 25489

Richting(en)
Zorg & Welzijn

Summa Welzijn
Willem de Rijkelaan 3, Eindhoven 



Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (EDASU) (bbl)

Wat word je?
Na deze opleiding kun je aan het werk als  
sociaal-maatschappelijk dienstverlener bij bijvoorbeeld  
gemeentes, zorg- of welzijnsorganisaties. Je kunt ook  
doorstromen naar het hbo.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je werkt 24 uur per week in de praktijk en volgt 1 dag per  
week onderwijs bij Summa Welzijn of Markieza. Het eerste  
jaar van de opleiding loop je stage bij stage bij een  
gemeente of zorg- of welzijnsorganisatie. Heb je al werk, dan  
toetsen we of deze werkplek passend is voor deze opleiding.  
Het tweede en derde jaar bestaat uit een leerwerktraject bij  
een erkend leerbedrijf. Dit kan eventueel ook je huidige  
werk zijn.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde cursusgeld bedraagt 582 euro per  
jaar. Het kan zijn dat er in jouw situatie aanvullende kosten  
zijn. Dit kun je navragen bij Markieza.

Markieza kan je helpen bij het vinden van de juiste  
financiering. Dit is onderdeel van de aanmeldingsprocedure.  
Heb je op dit moment een uitkering? Dan helpen we je om te  
kijken of het mogelijk is via je gemeente de opleiding te  
financieren. Heb je op dit moment werk? Dan kijken we  
samen of je werkgever de opleiding kan betalen.

Kijk voor een inschatting van de overige kosten voor deze  
opleiding op de website van Studers. Ieder jaar worden daar  
uiterlijk 1 juli de kosten van de leermiddelen bekendgemaakt  
voor het daarop volgende schooljaar.

LaptopBij veel opleidingen kun je als student niet zonder  
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding  
geldt en download de juiste specificaties.

Keuzedelen
In elke mbo-opleiding worden keuzedelen aangeboden. Meld  
je je aan bij deze opleiding dan kies je automatisch het  
keuzedeel ‘ervaringsdeskundigheid’. Dit keuzedeel is  
specifiek bedoeld voor de beginnend beroepsbeoefenaar die  
zijn of haar eigen ingrijpende levenservaringen om wil zetten  

in professionele ervaringsdeskundigheid. De beginnend  
beroepsbeoefenaar leert eigen herstelervaring in te zetten  
om het herstel van cliënten te ondersteunen en om bij te  
dragen aan de inrichting van herstelondersteunende zorg.

Studie in cijfers
Er zijn geen cijfers over deze studie beschikbaar.

Welke vooropleiding heb je nodig?
Je kunt deze opleiding alleen starten als je persoonlijke  
ervaring met langdurige armoede hebt.

Stage en werkTijdens een persoonlijk gesprek of  
kennismakingsbijeenkomst kijken we of deze opleiding bij je  
past. Je hebt voor aanvang van de studie ook een gesprek  
met Markieza. Om deze opleiding te kunnen volgen, moet je  
werken bij een erkend leerbedrijf. Het eerste jaar van de  
opleiding loop je stage bij stage bij een gemeente of zorg- of  
welzijnsorganisatie. Het tweede en derde jaar bestaat uit  
een leerwerktraject bij een erkend leerbedrijf. We bieden  
we je hulp bij het vinden van een geschikte leerwerkplek.

Kijk voor een overzicht van erkende leerbedrijven en meer  
informatie over de arbeidsmarkt, stages en beroepen  
op www.s-bb.nl.
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