Karakter Academie

Basiscursus CGW
Doel
U wordt opgeleid tot cognitief gedragstherapeutisch werker conform de eisen van de Vereniging voor
Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt). Na afloop van de cursus kunt u, onder verantwoordelijkheid en
supervisie van een cognitief gedragstherapeut, gedragstherapeutische technieken bij kinderen en jeugdigen
toepassen. U kunt een door een gedragstherapeut opgesteld gedragstherapeutisch behandelplan vertalen naar de
setting waarin kind of jeugdige behandeld wordt (bijvoorbeeld dagbehandeling, kliniek) en deze uitvoeren en
hierover terug rapporteren naar de opsteller van het behandelplan.
Inhoud
De basiscursus bestaat uit inleiding (24 uur) en een verdieping (30 uur).
In het eerste gedeelte wordt in 4 bijeenkomsten de theoretische basis gelegd waarop de cognitieve gedragstherapie
gestoeld is:
 In de inleiding ligt de nadruk op het kennismaken met het gedragstherapeutisch proces, de leertheorieën
en de geschiedenis van de gedragstherapie.
 De cursisten oefenen met kennismaken, inventariseren van probleemgebieden en probleemgedrag,
diagnostiek, topografische analyse en registratieopdrachten en met maken van holistische theorie en
betekenis- en functieanalyse.
 Tijdens het inleidend deel is aandacht voor het belang van de therapeutische relatie en het motiveren van
de cliënt tijdens de beginfase van de therapie, waarbij gekomen wordt tot de opstelling van een
behandelplan.
In het verdiepingsdeel, bestaande uit 5 bijeenkomsten wordt de basistheorie uitgebreid en toegepast op relevante
stoornissen en klachten binnen Jeugd-GGZ.
 In het verdiepende deel leren de cursisten om dit gedragstherapeutisch proces specifiek bij verschillende
stoornissen toe te passen, en worden er, al dan niet stoornis specifiek, cognitief gedragstherapeutische
technieken geleerd en geoefend.
Doelgroep

Gezinsbehandelaren en sociotherapeuten werkzaam in de jeugd-ggz in een poliklinische of (dag)klinische setting.
U dient minimaal een jaar werkzaam te zijn op een werkplek waar gedragstherapeutische vaardigheden en
procedures toegepast worden en hierbij nauw samengewerkt wordt met een door de VGCt erkend cognitief
gedragstherapeut.
Hoofddocenten:
Drs. J.E.C. Neumann, Supervisor VGCT
Drs. H. Koopmans, Supervisor VGCT
Studiebelasting
Er zijn 9 cursusdagen van ieder 6 uren, dus in totaal 54 uren. Buiten deze contacturen zijn circa 52 uren nodig voor
literatuurstudie en huiswerkopdrachten. U moet rekenen op een totale studiebelasting van 106 uur (cursusdeel 54
uur en zelfstudie 52 uur).
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