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Specialistische Cursus Groepspsychotherapie
Groepspsychotherapie
Doelgroep
Psychiaters (i.o.), GZ-psychologen, psychotherapeuten (i.o.), klinisch psychologen (i.o.)
werkzaam in GGZ, verslavingszorg of forensische psychiatrie met voldoende
basisscholing in de groepsdynamica
Specialistisch
De specialisering betreft een verdieping van de groepsdynamische psychotherapie. In
deze cursus staat de modificatie van de kortdurende dynamische
groepspsychotherapie centraal. Er is extra aandacht voor gebruik van het
psychodynamische referentiekader. Daarnaast komen het mentalisation-based kader
en de kortdurende focus-toepassingsvorm aan bod

Plaats & tijd
verschillende
cursussen: Medio 2010
Leeuwarden (GGz Friesland)
Medio 2011 Groningen (in kader
PT of KP opleiding)
Docent: Willem de Haas
Start: later bekend gemaakt
Tijd: later bekend gemaak

Cursusgever
Hoofddocent is Willem de Haas, klinisch-psycholoog, supervisor en cursusgever van de
Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP). Hij
heeft jarenlange ervaring als docent groepspsychotherapie en groepsdynamica, en
jarenlange werkervaring in de GGZ-deeltijdbehandeling en –ambulante behandeling.
Naast de hoofddocent zullen een of meer gastdocenten specialistische onderwerpen
verzorgen

Data: later bekend gemaakt

Doelstelling van de cursus
De bedoeling van deze cursus is om de deskundigheid in de groepspsychotherapie
van de cursist zodanig te vergroten dat deze
in staat is om psychotherapiegroepen in de kortdurende toepassingsvorm te leiden
voor cliënten/patiënten met complexe psychiatrische problematiek

Accreditatie:
NVGP Specialistische cursus
Groepsdynamica
(SC.2005.40/29.)

Werkwijze
De cursus is gestructureerd van opzet. Iedere bijeenkomst heeft een centraal thema
met daaraan gekoppeld theoriebespreking en vaardigheidsoefening (rollenspel). Aan
begin en eind van de bijeenkomst wordt het geleerde verbonden met de dagelijkse
praktijk door het bespreken van casuïstiek en observatie- en oefenopdrachten.
Inhoud
De 40 uur cursus is onderverdeeld in 5 themablokken met elk een aantal
bijeenkomsten
Blok 1: Uitgangspunten: groepdynamiek benutten (2)
Blok 2: Ingewikkelde processen in groepspsychotherapie (3)
Blok 3: Techniek (4)
Blok 4: Verschillende toepassingsvormen (3)
Blok 5: Beëindiging (2)

Nederlandse
vereniging voor
groepsdynamica en groepspsychotherapie

Kosten: ongeveer € 850,- per
deelnemer inclusief
literatuurklapper en certificaat,
exclusief aanschaf boeken
van € 60,-

NVGP opleiding
De cursus volgt op de Basiscursus
groepsdynamica en is het
specialistische cursusdeel van de
NVGP opleiding tot
Groepstherapeut
Organisatie
GGZ Friesland, A-opleiding
psychiatrie
PSY-opleidingen Groningen
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W. de Haas
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