Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur)
Hoe werk je professioneel met cognitieve gedragstherapie? In dit verdiepende deel van de basiscursus
oefen je met gedragstherapeutische en cognitieve technieken. Je legt daarvoor de basis door te duiken
in de theorie achter gedragstherapie en het gedragstherapeutisch proces. Na deze cursus kun je de
behandelde technieken zelfstandig onder supervisie toepassen. Heb je de inleidende cursus van 30 uur
bij de RINO Groep gevolgd, dan krijg je € 250 korting. Geef dit aan op het inschrijfformulier.

De basiscursus cognitieve gedragstherapie (totaal 100 uur) is opgebouwd uit een inleidend (30 uur) en een
verdiepend gedeelte (70 uur). Je dient je voor beide delen afzonderlijk aan te melden. Voor het inleidende deel klik
hier.
NB: Tussen het einde van het inleidend deel en het begin van het verdiepend deel mag niet meer dan één jaar zijn
verstreken. Kijk voor meer informatie over dit opleidingstraject en de eisen voor het lidmaatschap op www.vgct.nl.

Deze cursus is een vervolg op het 30-uurs inleidend deel van de basiscursus gedragstherapie en stelt je in staat
zelfstandig (met supervisie) gedragstherapieën te verrichten. Daartoe worden alle aspecten van het
gedragstherapeutisch proces doorgenomen en geoefend, waarbij een groot accent ligt op de cognitieve therapie.

Doel
Een theoretische en praktische verdieping in de gedragstherapie. Deze bouwt voort op de inleiding in de
gedragstherapie en leidt je tot diagnostische en therapeutische vaardigheden bij veel voorkomende
probleemgebieden (DSM-5).
Doelgroep
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG,
Eerstelijnspsycholoog NIP, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Gedragstherapeut, Systeemtherapeut, Psychiater,
Arts, Jeugdarts en Verpleegkundig specialist
Je bent afgestudeerd in de sociale wetenschappen of geneeskunde. Basiskennis van psychiatrie (op WO niveau)
wordt verondersteld. Voor het volgen van het verdiepend gedeelte van de basiscursus gedragstherapie is het van
belang dat je in de praktijk zelf cliënten behandelt met cognitieve gedragstherapie. Je dient dan minimaal twaalf
uur per week werkzaam te zijn op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of onderwijs, waarvan minstens zes uur
besteed aan cognitieve gedragsbehandelingen. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een
werkervaringsplek. Als dit niet het geval is, moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen.
Twijfel je over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde? Neem dan contact op met de RINO
Groep.
Inhoud
Verdiepen van kennis van leertheorieën:

•
•

eigen maken van alle aspecten van het gedragstherapeutisch proces, waaronder het oefenen in het
opstellen van holistische theorie, het maken van probleem-analyses (functie-analyse, betekenis-analyse)
verdiepen van kennis over cognitieve principes en oefenen van cognitieve technieken, toegepast op vele
probleemgebieden zoals angststoornissen, depressie, persoonlijkheidsstoornissen

Er ligt een duidelijk accent op de integratie van theorie en praktijk. Verder wordt een groot appèl gedaan op je
zelfwerkzaamheid door inbreng van eigen casuïstiek. Technieken worden systematisch door middel van rollenspel
geoefend. Als toetsing geldt de mate van participatie tijdens de diverse onderdelen, een schriftelijke toetsing van
de theorie en een eindwerkstuk van een praktijkcasus met functie-analyse, betekenisanalyse en therapieplan.

Naast de 70 cursusuren (combinatie van bijeenkomsten en e-learning) dien je rekening te houden met een
studiebelasting van 245 huiswerkuren (literatuur bestuderen en huiswerkopdrachten). De studiebelasting vraagt
aandacht en organisatie.

Korting
Heb je de inleidende cursus van 30 uur ook bij de RINO Groep gevolgd, dan krijg je € 250 korting. Geef dit aan op
het inschrijfformulier.
Certificaat
Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt
afgerond.
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Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.
Meer informatie
Kijk op www.rinogroep.nl voor meer en actuele informatie of neem contact op met de infodesk via 030 230 84 50
of infodesk@rinogroep.nl.

