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Deze vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie heeft als uitgangspunt dat protocollaire behandelingen en
behandeling op maat elkaar niet uitsluiten, maar juist kunnen en moeten aanvullen. Je leert de vaardigheden die
nodig zijn om een protocollaire behandeling adequaat uit te voeren en om in voorkomende gevallen het
behandelplan zodanig aan te passen en een (deel)behandeling op maat te ontwerpen en uit te voeren.
Inhoud
Uit onderzoek is onmiskenbaar naar voren gekomen dat een protocollaire behandeling in veel gevallen uit het
oogpunt van efficiëntie en effectiviteit de voorkeur verdient boven een behandeling op maat. Tegelijkertijd is
duidelijk dat (lang) niet alle patiënten (voldoende) opknappen van een protocollaire behandeling, dat er soms
complicaties optreden in de behandeling en dat er (nog) niet voor alle stoornissen een wetenschappelijk
gefundeerde protocollaire behandeling voorhanden is. Kennis en kunde op het gebied van probleemtaxatie en
het ontwerpen van een geïndividualiseerd behandelplan blijft voorlopig dan ook noodzakelijk in de (cognitief
gedragstherapeutische) praktijk.
Deze opleiding heeft daarom als uitgangspunt dat protocollaire behandelingen en behandelingen op maat elkaar
niet uitsluiten, maar juist kunnen en moeten aanvullen. Dat is de rode draad van deze opleiding. Je leert de
vaardigheden die nodig zijn om een protocollaire behandeling adequaat uit te voeren en om in voorkomende
gevallen het behandelplan zodanig aan te kunnen passen en een (deel)behandeling op maat te kunnen
ontwerpen en uit te voeren. De nadruk in de opleiding ligt uitdrukkelijk meer op opleiding van vaardigheden dan
op discussie en passieve kennisoverdracht.
Opzet
Het niveau van de opleiding is conform de fase waarin de cursisten zich bevinden in hun ontwikkeling tot
gedragstherapeut; namelijk op het niveau van een vervolgopleiding. Dat betekent dat zowel de
taxatievaardigheden als de interventievaardigheden worden geleerd/getraind en worden beoordeeld op
vervolgniveau.
Opzet
De vervolgcursus omvat 15 bijeenkomsten; 100 contacturen en 350 werkuren. Maximaal 14 deelnemers per
cursus met 1 docent.
Data
-

2 juni t/m 24 november 2021 (Erik ten Broeke)
1 oktober 2021 tot 25 april 2022 (drs. Steven Meijer)
7 oktober 2021 tot 17 februari 2022 (drs. Erik ten Broeke)

Kosten
€ 3.300,00 (exclusief boeken, inclusief toegang tot digitale leeromgeving)
Accreditatie is toegekend door:
NIP, 150 punten ELP herregistratie
FGzPt, 136 punten Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
Accreditatie wordt aangevraagd bij:
VGCt (eerder: 100 punten, vervolgcursus contacturen)
Doelgroep
Cursisten die de basiscursus met goed gevolg hebben afgerond.

