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Basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker
Inhoud
Nadat de cursisten een inleiding in de leertheorie hebben doorlopen worden in de eerste helft van de opleiding
basisvaardigheden geoefend als het maken van functie- en betekenisanalyses van probleemgedrag, het in kaart
brengen en registreren en meten daarvan, gedachtetraining, onderhandelen en doelen stellen met de patiënt
om een gedragsexperiment op te zetten, uitvoeren van exposure (interoceptief en in vivo), opstellen van een
stappenplan, taakconcentratie en responspreventie.
In de tweede helft komen specifieke vaardigheden aan bod zoals imaginaire exposure, cognitieve therapie en
operante bekrachtiging bij specifieke stoornissen, zelfcontrole, motiverend interview en socratische dialoog,
rekening houden met persoonlijkheidsproblematiek, opstellen behandelplan met afwegingen over keuze van als
eerste te bewerken probleem en kwestie van parallel of sequentieel behandelen, psycho-educatie, CGW-werk in
groepsformat en (digitale) innovaties.
Bovenstaande vaardigheden worden besproken en geoefend aan de hand van (protocollen voor) een tiental
typen As-I-problematiek. Er is gelegenheid om te oefenen in het hanteren van verschillende interactievormen bij
persoonlijkheidsproblematiek. Er wordt gewerkt met eigen in te brengen casuïstiek (van cursist zelf of van
patiënt) in subgroepen onder begeleiding van de docenten nadat de diverse vormen van aanpak en/of
technieken door hen of via DVD-opnamen zijn gedemonstreerd.
Opzet
De cursus omvat 8 bijeenkomsten van 6 uur exclusief pauzes. Maximaal 14 deelnemers per groep.
Doelgroep
Cursisten hebben een relevante afgeronde opleiding op HBO-niveau (zoals HBO-V, SPH, SPV, of MWD), of een inservice opleiding zoals psychiatrisch (B-)verpleegkundige, mits deze gevolgd is vóór de totstandkoming van de
HBO-opleidingen (1997). Ook andere opleidingsroutes op HBO-niveau kunnen ter beoordeling aan de
registratiecommissie worden voorgelegd, mits daarin (klinische) gespreksvoering en psychopathologie zijn
inbegrepen en kan worden aangetoond dat daaraan per onderdeel ten minste 30 uren zijn besteed.
Data: 9 en 23 maart, 6 en 20 april, 11 en 25 mei, 8 en 22 juni 2021
Accreditatie: wordt aangevraagd VGCt, Registerplein, V&V, VSR en LV POH-GGZ

