Drs. W. de Haas
Klinisch Psycholoog
Meester Koolweg 8
9479 TD Noordlaren
Mobiel: 06 448 667 16

Basiscursus Groepsdynamica-groepsbehandeling Januari 2021
(Op locatie, of Online)
Doelgroep
Alle professionals uit de verslavingszorg, GGZ en Forensische psychiatrie die grondig geschoold willen
worden in het opzetten en leiden van behandelingsgroepen
Docenten
Willem de Haas is klinisch-psycholoog en erkend cursusgever van de Nederlandse vereniging voor
groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP) en heeft vele jaren ervaring in het geven van
opleidingen groepsdynamica en groepspsychotherapie. Naast zijn trainings- en adviespraktijk is hij
werkzaam als vrijgevestigd psychotherapeut

info@dehaasgroepsdynamica.nl
www.dehaasgroepsdynamica.nl
KvK: 020.81.543

Plaats: Groningen, locatie
Verslavingszorg Noord-Nederland, of
Online
Docenten
Willem de Haas
Margriete de Jong

Startdatum
Margriete de Jong is psychotherapeut, groepspsychotherapeut en erkend cursusgever bij de Nederlandse Woensdag 6 januari 2021
vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP). Ze is werkzaam bij Verslavingszorg
Noord Nederland en heeft vele jaren ervaring in het geven van diverse groepstherapieën. Ook heeft zij
Organiserende instelling
vele jaren ervaring in het geven van deze cursus
VNN
en De Haas Groepsdynamica
Groepen leiden is een vak dat je kunt leren
Dat groepen wel eens lastig zijn is normaal. Groepen zijn ingewikkelde systemen, en in de huidige zorgData en Tijden
met steeds vaker problematische en ongemotiveerde cliënten-worden groepen nog ingewikkelder.
5 vrijdagen 9.30-16.30 uur
Gelukkig bestaat er vakkennis over het leiden van groepen en dat is wat deze cursus biedt. Wij willen
•
6, 20, 27 januari
methodische kennis en vaardigheden aanreiken waarmee het leiden van een groep doelmatiger en
makkelijker wordt. Op professionele wijze een groep leiden is het hoofddoel van deze cursus.
•
10 februari
•
3 maart
Cursusdoelen. Na de cursus:
•
kan de cursist een groep opzetten en organiseren
Accreditatie
•
kan de cursist groepsverschijnselen beter herkennen en begrijpen
•
bezit de cursist een arsenaal aan technieken om diverse (lastige) groepssituaties te beïnvloeden NVGP-Basiscursus
Groepsdynamica
•
kan de cursist processen bij zichzelf en de ander beter voelen, verdragen en hanteren
(nr. BC.2018.30/306)
•
heeft de cursist geleerd groepsprocessen te benutten voor de taak van de groep of het team
•
is de cursist zich meer bewust van de eigen houding en de invloed daarvan in de interactie
•
kan de cursist leidinggeven aan een behandelingsgroep gebruikmakend van de groepsprocessen Registerplein
V&VN
Werkwijze
De cursus is gestructureerd van opzet. Iedere bijeenkomst heeft een centraal thema met daaraan
gekoppeld een theoriebespreking en vaardigheidsoefening (skills-lab en 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 van de cursus
De cursus is opgebouwd uit 10 bijeenkomsten van 3 uur:
1. Het fundament van elke groep
6. Groepsdynamica 3: ontwikkeling
2. Groepsleden leren in interactie
7. Groepsdynamica 4: normen
3. Leidinggeven/groep sturen
8. Groepsdynamica 5: rollen
4. Groepsdynamica 1: cohesie
9. Verschillende soorten groepen in de verslavingszorg/GGz
5. Groepsdynamica 2: interactie
10. Beëindiging in groepen
Accreditatie
Degenen die met goed gevolg die gehele cursus afronden krijgen een certificaat Basiscursus
Groepsdynamica van de Nvgp

NVGP-opleiding
De cursus is onderdeel van de
NVGP-opleiding tot
Groepstherapeut of
Specialistisch Groepstherapeut
Kosten
€ 715,- per deelnemer inclusief
certificaat en boek ‘Groepsbehandeling
en groepsbegeleiding in de
gezondheidszorg’ door W. de Haas
Info en opgave
VNN afd. HR-opleidingen
Opleidingen@vnn.nl
W. de Haas
Meester Koolweg 8
9479 TD Noordlaren
Tel: 06 44866716
info@dehaasgroepsdynamica.nl
www.dehaasgroepsdynamica.nl

Nederlandse
vereniging voor
groepsdynamica en groepspsychotherapie

