Postacademische opleiding

Psychotherapeut
Cursist

> meld je aan

Wees niet tevreden met wat je al in huis hebt. Laat je
continu voeden door de ontwikkelingen in het
psychotherapeutische werkveld. En blijf ook híer
kritisch tegenover staan.
Dr. Mr. Elisa van Ee, hoofdopleider postacademische opleiding tot Psychotherapeut
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Introductie
Waarom is psychotherapie juist van belang bij complexere

echter altijd ingebed in maatschappelijke verhoudingen. De opleiding

problematiek? Hoe word je deskundig én doelbewust koersbepalend

daagt de deelnemer om verder te kijken dan de cliënt in zijn of haar

binnen het behandelteam?

behandelkamer en als toekomstige psychotherapeut een bijdrage te
leveren aan de inclusieve samenleving en daarmee een verankering

Daar waar psychotherapeuten voorheen zich voornamelijk

van de psychotherapie in de maatschappij.

onderscheidden op het gebied van psychotherapeutisch
handelen bij complexere problematiek — veelal gekenmerkt door

In onze opleiding maken wij nadrukkelijk gebruik van de verbinding

persoonlijkheidsproblematiek — vereisen nieuwe ontwikkelingen

met de Radboud Universiteit. Onze docenten zijn koplopers uit het

binnen de zorg een duidelijkere profilering van de psychotherapeut

werkveld, en hebben hun sporen verdiend in de praktijk. Ze inspireren

waardoor hij of zij zichtbaar is als expert voor de cliënt, in het team, in

en vormen je tot een professionele psychotherapeut die de vele

de organisatie en in het vakgebied. Het ontwikkelen van de landelijk

wetenschappelijke aspecten, zoals verweven met de praktijk, kan

gedefinieerde zeven competentiegebieden (psychotherapeutisch

onderkennen en kritisch beschouwen.

handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap,
maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit) is daarmee

Bij het RadboudCSW verdiept een psychotherapeut zich in het geven

noodzakelijk.

van psychotherapeutische behandelingen bij uiteenlopende complexe
psychische klachten en problemen; het behandelen van cliënten van

De postacademische opleiding tot Psychotherapeut aan het

verschillende leeftijden, met diverse maatschappelijke en culturele

RadboudCSW heeft als missie psychotherapeuten op te

achtergronden; het werken vanuit diverse psychotherapeutische

leiden waar het psychotherapeutisch handelen centraal staat,

referentiekaders en met de gemeenschappelijke factoren in deze

maar die zich vakkundig en vertrouwd voelen op alle zeven

referentiekaders. Daarnaast verdiept een psychotherapeut zich in het

competentiegebieden. Het ontwikkelen van een integratief model

positioneren als expert in de behandeling, het team, de organisatie en

met betrekking tot diagnostiek en behandeling van hechting,

in het vakgebied.

trauma en persoonlijkheidspathologie vormt de rode draad in het
psychotherapeutisch handelen. Psychotherapeutisch handelen is
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Wat levert het je op?
Nadat je de opleiding hebt gevolgd, zul je ervaren dat je:
jezelf kunt profileren als BIG-geregistreerde psychotherapeut die
kritisch en gedegen te werk gaat;
deskundige bent in psychotherapeutische behandelingen van
complexere problematiek, die meer in de persoonlijkheid van de cliënt
is geworteld;
klinische methoden en attitudes deskundig en doelbewust kunt toepassen;
je je vertrouwd voelt met regievoering over behandeling en daarmee ook de
deskundigheid van medebetrokkenen bevordert;
als regievoerder en expert koersbepalend bent binnen het behandelteam;
deel uitmaakt van een netwerk aan gedreven psychotherapeuten, die continu streven
naar optimalisatie van (wetenschappelijke) kennis en kunde in het psychotherapeutisch
vakgebied. Ook ná afstuderen.

Waarom kies je voor de psychotherapie-opleiding in Nijmegen?
In onze opleiding maken wij nadrukkelijk gebruik van de verbinding met de Radboud Universiteit. We passen de nieuwste wetenschappelijke inzichten toe
in ons onderwijs, zowel didactisch als inhoudelijk.
Wij zijn bruggenbouwers tussen wetenschap en praktijk. Onze bevlogen docenten inspireren met hun praktijkervaring. Én zij vormen je tot een
professionele psychotherapeut die de vele wetenschappelijke aspecten, zoals verweven met de praktijk, kan onderkennen en kritisch beschouwen.
Onze opleiding benadert de behandeling van uiteenlopende complexe psychische klachten en problemen - van cliënten van verschillende leeftijden,
met diverse maatschappelijke en culturele achtergronden - vanuit verschillende invalshoeken. Je leert werken vanuit diverse psychotherapeutische
referentiekaders en met de gemeenschappelijke factoren in deze referentiekaders. De hechtingstheorie vormt binnen de opleiding de overkoepelende
theorie voor het integratief werken als psychotherapeut.
Wij bieden je mogelijkheden om eigen accenten te leggen door keuze-modules en supervisies. In de modules wordt er steeds actief teruggekoppeld naar de
werkpraktijk en de eigen casuïstiek van de cursisten. Modules zijn waar mogelijk geaccrediteerd om de student de mogelijkheid te geven zich in te schrijven
in diverse registers.
De opleiding biedt een veilig en verdiepend leerklimaat, omdat er sprake is van een vaste en vertrouwde jaargroep.
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Voor wie?

Kosten

Ben je gezondheidszorgpsycholoog? Onze psychotherapie-opleiding is

Onze verkorte psychotherapie-opleiding (januari 2019) kost:

toegankelijk voor geregistreerde gezondheidszorgpsychologen. Uitgangspunt

•

€ 11.860,- lesgeld excl. leertherapie en literatuur

binnen het psychotherapie-onderwijs is dat de vooropleiding van de cursist 100

•

€ 5.000,- naar schatting voor leertherapie

uur cognitieve gedragstherapie, 30 uur groepsdynamica/groepstherapie en 30 uur

•

€ 1.000,- naar schatting voor literatuur

systeemtherapie bevat.  Indien de vooropleiding hier niet aan voldoet is het aan

Bij het RadboudCSW kun je extra keuze-modules volgen. Deze kosten € 30,- per

de cursist om zijn of haar kennis op instapniveau te brengen.

contactuur.

Praktische informatie

Betaling kan in maandelijkse termijnen gedurende 3 jaar. Kosten voor extra

De driejarige opleiding tot Psychotherapeut bestaat uit een combinatie van

keuze-modules worden apart in rekening gebracht. De cursuskosten zijn fiscaal

praktijkonderwijs en cursorisch onderwijs. Je volgt deze opleiding samen met je

aftrekbaar.

jaargroep, maar hebt de mogelijkheid om eigen accenten te leggen door keuzemodules en supervisies. In de modules wordt er steeds actief teruggekoppeld

Voor informatie over de organisatie en de kosten van de supervisie plus het

naar jouw werkpraktijk en eigen casuïstiek.

salaris kun je contact opnemen met je praktijkinstelling.

Data, duur &locatie

Aanmelden

Start:  jaarlijks in januari. Eerstvolgende startmoment is januari 2019.

Wil je je aanmelden als cursist voor onze opleiding? Hier kun je ons

Vaste cursusdag: woensdagochtend en –middag. De keuze-modules waarvan er

inschrijfformulier voor de start in januari 2018 invullen.

72 uur verplicht onderdeel van het curriculum zijn, kunnen ook op een donderdag

De procedure is als volgt:

of vrijdag plaatsvinden, in de ochtend en middag of middag en avond.

1.

Je beschikt over een BIG-registratie als gz-psycholoog;

Duur: de opleiding duurt drie jaar (minimaal 300 uur).

2.

Je solliciteert naar een opleidingsplaats bij een erkende praktijkinstelling;

Locatie: Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, Toernooiveld 5, Nijmegen.

3.

De praktijkinstelling draagt jou voor als kandidaat voor de opleiding;

4.

Wij nodigen je uit voor een toetsend gesprek met onze hoofdopleider.

Voor organisatorische vragen neem je contact op met een van de volgende
opleidingscoördinatoren: Nardy Welling of Danny Bouwman.
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Onze docenten
Dr. Mr. Elisa van Ee (Hoofdopleider)
Klinisch psycholoog, psychotherapeut en onderzoeker
verbonden aan het Psychotraumacentrum ZuidNederland en aan de Radboud Universiteit (BSI).

Drs. Aart van Norden (Waarnemend hoofdopleider)
Klinisch psycholoog psychotherapeut bij het Centrum
voor Psychotherapie (klinische Psychotherapie)
onderdeel van Pro Persona en binnen zijn eigen praktijk.

ONZE HOOFDDOCENTEN
Wetenschappelijke grondslagen van de individuele psychotherapie: Drs. Carol Wismeyer is
klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor en hoofddocent aan de psychotherapie opleiding
RadboudCSW. Zij is werkzaam bij GGNet (complex trauma en persoonlijkheidsstoornissen) en in
haar eigen praktijk.
Systeem en context: Drs. Jeroen Bakker werkt als klinisch psycholoog/psychotherapeut met
allerlei systemen: als behandelaar in relatie-, gezins- en groepstherapieën in (dag)klinische
settings en ambulant in zijn eigen praktijk. Als voormalig programmaleider werkte hij bij het
Centrum voor Psychotherapie Pro Persona met het team en de organisatie als systeem.
Groepsdynamica: Drs. José van Reijen is klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor en
docent NVP, VGCt en NVGP. Zij is P-opleider bij GGz Centraal en werkzaam bij expertisecentrum
de Zwaluw en de Enk. Zij is werkzaam in de Psychotherapiepraktijk Mauritsstraat Utrecht.
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Programma

In ‘Ethiek, wetgeving, en praktijkvoering’ reflecteer je op het
psychotherapeutisch handelen vanuit verschillende perspectieven. In de module
‘Psychotherapeut met regie’ wordt je getraind in jezelf positioneren als

Cursorisch programma

psychotherapeut, regiebehandelaar en expert.

De verkorte PT-opleiding bestaat uit een cursorisch programma van minimaal
300 uur en duurt drie jaar. Naast het vaste lesprogramma wordt ook gewerkt

In het derde jaar van de opleiding, waarin je expertise als psychotherapeut verder

met minimaal 72 uur aan keuze-modules die samen met deelnemers aan

wordt uitgebouwd, komt de 24-uurs module ‘Trauma en persoonlijkheid’ aan

de KP-opleiding worden gevolgd. Zo kunnen we de waarde van leren vanuit

bod.

de veiligheid van een vaste groep behouden en toch ook recht doen aan de
individuele verschillen en voorkeuren. De keuze-modules staan ook open voor

Integratieve conferenties en reflectie

belangstellenden van buiten die als vooropleiding minimaal de GZ-opleiding

Gedurende de ‘Integratieve conferenties’, Start-, Mid-term en Slotconferentie,  

hebben.

staat integratie van het geleerde gedurende de opleiding en reflectie op jouw
identiteit als psychotherapeut centraal.  De keuze-modules geven allen een

Modules

verdieping in (psychotherapeutische) behandeling.

In het cursorisch onderwijs wordt de basis gelegd met de module
‘Wetenschappelijke grondslagen van de individuele psychotherapie’
waarin de referentiekaders psychoanalyse, gedragstherapie, cliëntgerichte
psychotherapie aan de orde komen in relatie tot werkzame factoren die evident

Studielast programma

zijn en gedeeld worden door deze referentiekaders.
Hierna volgen een module ‘Groepsdynamica’ en ‘Systeem en context’.
‘Indicatiestelling en diagnostiek’ borduurt voort op de kennis vanuit de gzopleiding en richt zich specifiek op die elementen die van belang zijn voor de
psychotherapie.
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Cursorisch: min. 300 uur
Leertherapie: 50 sessies
Werkervaring: 1200 uur
Supervisie: 125 sessies
Therapieën onder supervisie: 500 uur
Totaal: 2175 uur

> meld je aan

Wie zijn wij
Wij zijn het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen,
Opleiders in Mens & Maatschappij. Al meer dan 20
jaar verzorgen wij postinitiële BIG-opleidingen voor
gedragswetenschappers.
Wij hebben een sterke focus op kwaliteitszorg en werken continu aan het

Opleiders in Mens & Maatschappij

ontwikkelen en verbeteren van onze opleidingen. Door onze verbondenheid aan

Ons centrum creëert een krachtige en inspirerende leeromgeving door

de universiteit zitten wij dicht op de ontwikkeling van nieuwe kennis. Door deze

(wetenschappelijke) kennis en praktijkervaring te combineren. Dit doen wij door

kennis te vertalen naar praktische inzichten vormen wij de schakel tussen de

intensief samen te werken met ruim tweehonderd praktijkinstellingen en ervaren

wetenschap en de praktijk. Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen is een

en bevlogen docenten afkomstig uit praktijk en wetenschap.  Bij het Radboud

persoonlijke organisatie, wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking

Centrum Sociale Wetenschappen dagen we je uit om het beste uit jezelf te halen.

en een open sfeer. Onderwijsinnovatie staat hoog bij ons in het vaandel.
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“Laat je continu voeden
door de ontwikkelingen in
het psychotherapeutische
werkveld”
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