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Word Ervaringswerker TOS!

Opleiding Ervaringswerker TOS
De kennis die jij uit ervaring hebt over TOS is 
belangrijk: voor kinderen met TOS, hun ouders en 
voor mensen die kinderen met TOS begeleiden. 
In de opleiding leer je:
• jouw ervaringskennis te gebruiken
• de beroepsvaardigheden die je nodig hebt.

ToM-training
De training leert je be-
ter te begrijpen wat er 
in jezelf en in anderen 
omgaat. Daardoor is 

het makkelijker gedrag 
en communicatie af te 
stemmen op de ander. 

Stage
Na 20 weken 

opleiding loop je 
6 weken stage bij 

Kentalis. In de zorg 
of in het onderwijs. 

   Arbeidsparticipatie
Als je de opleiding met succes afrondt, be-
geleiden we je naar een Participatiebaan bij 
Kentalis of een baan buiten Kentalis. 
In je baan word je begeleid door een job-
coach.

Kwartier maken
In de tijd dat jij je opleiding volgt, gaan we kwar-
tiermaken. We gaan met professionals in gesprek 
over de meerwaarde van ervaringskennis en over 
het samenwerken met collega's die TOS hebben.
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