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Verdiepingscursus
groepsdynamica/groepsbehandeling
Voor wie?
Deze training is vervolg op en verdieping van de basiscursus groepsdynamica. De cursus is
bedoeld voor HBO-opgeleide professionals die met (taakgerichte) behandelingsgroepen
werken in de gezondheidszorg (verslavingszorg, GGz, somatische revalidatie, forensische
psychiatrie enzovoort).
Docent
Willem de Haas klinisch-psycholoog, heeft vele jaren ervaring in het geven van
opleidingen groepsdynamica en groepspsychotherapie. Naast zijn trainings- en advieswerk
is hij actief als vrijgevestigd psychotherapeut.
Achtergrond van de training
Theoretisch bouwt deze cursus niet alleen voort op de groepsdynamica, maar ook op de
combinatie met twee moderne therapeutische stromingen namelijk de oplossingsgerichte
therapie en de mentaliserende therapie. Deze theoretische stromingen vormen met de
groepsdynamica het theoretische en praktische fundament van de cursus. Ook is er aandacht
voor diepteprocessen in de groep zoals overdrachts- en tegenoverdrachtsrelaties.
Uitgangspunt blijft de groepswerker /groepsbehandelaar die voornamelijk met taakgerichte
groepen werkt. De cursus wil de gevorderde groepswerker/groepsbehandelaar uitrusten met
specifieke kennis en vaardigheden om ingewikkelde groepssituaties, of groepen voor
mensen met complexe problematiek te kunnen leiden en sturen.
	
  
Cursusdoelen
• Opfrissen en verstevigen van groepsdynamische kennis en vaardigheden
• Kennis over diepteprocessen in groepen
• Integratie van groepsmatige en individuele behandelaanpak
• Vergroting van de praktijkgerichte oplossingsgerichte vaardigheden in
groepssituaties
• Vestigen van een mentaliserende therapeutische grondhouding
• Vergroting organisatiekunde en groepsleiderschap
Zo gaan we in de training te werk
De cursus omvat 21 uur en is verdeeld over zes bijeenkomsten van 3,5 uur. De cursus is
gestructureerd en geprogrammeerd opgezet. Elke bijeenkomst is afgestemd op een
hoofdonderwerp, waar literatuur en een oefensituatie bij aansluiten.
Inhoud van de cursus
1. ‘Zo stuur je een groep!’
2. ‘De kracht en kunst van het ‘aanmodderen’’
3. Oplossingsgericht werken met individuen en groepen
4. ‘Veranderen is ons doel’
5. ‘Diepteprocessen in groepen’
6. ‘Help nu weet ik het niet meer’
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