Postmaster opleiding
diagnostiek
en behandeling
(SG)LVB

Hoe behandel je mensen met een
lichte verstandelijke beperking en
ernstige gedrags- en psychiatrische
problemen?
In deze opleiding ontdek je hoe
je inzichten en modellen uit
verschillende perspectieven en
praktijken met elkaar combineert en
aanpast om ze effectief te maken voor
deze groep. Onder supervisie leer je
deze deskundigheid toepassen in je
eigen werkpraktijk.

Hoofdopleiders Robert Didden en Xavier Moonen:

‘Naast kennis en vaardigheden
vraagt dit vak ook enthousiasme
en gedrevenheid’

Waarom kiezen mensen voor deze opleiding?
Robert: ‘In steeds meer sectoren komt er aandacht voor
mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige
gedrags- en psychiatrische problemen. Maar hulpverleners
worden in hun opleiding niet toegerust op effectief werken met
deze complexe groep. Ben je opgeleid voor de verstandelijkgehandicaptenzorg, dan heb je te weinig kennis van psychiatrie.
En kom je uit de ggz, dan schiet je tekort op het gebied van
verstandelijke beperking.’
Xavier: ‘Je hebt bovendien een breed spectrum aan kennis
en vaardigheden nodig: van gedrag en psychiatrie, van
relatievorming en arbeid, van risicotaxatie en middelengebruik,
van het interculturele en van interprofessionele samenwerking.’
Robert: ‘In deze opleiding integreren we daarom de beste
kennis en kunde uit de ggz, de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking en de forensische zorg, zodat je die
invalshoeken kunt combineren voor een betere zorg voor je
cliënten.’
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Hoe maak je het verschil voor deze cliënten?

Anne-Suus Zwemer, psycholoog bij
ASVZ in Sliedrecht

Xavier: ‘Door je te realiseren dat deze doelgroep heel
gedifferentieerd is en dat je veel verschillende instrumenten
moet kunnen inzetten. Je begint daarom eerst met
uitzoeken wat de echte nood is, hoe je iemands gedrag moet
interpreteren, wat iemands sterke en zwakke kanten zijn. Je
hebt immers nooit te maken met een gemiddelde persoon.
Daarna ga je op zoek naar de beste aanpak.’
Robert: ‘Naast kennis en vaardigheden vraagt dit vak ook
enthousiasme en gedrevenheid. In bepaalde werkvelden is
nog niet voldoende doorgedrongen dat sommige cliënten een
laag IQ hebben en dat wat begeleiders en behandelaars doen
daardoor niet effectief is. Om echt iets te veranderen voor je
cliënten, vraagt dus van je dat je je extra voor hen inzet.’

‘Heel inspirerend om les te
krijgen van docenten uit de
verschillende expertisegebieden
waar met deze doelgroep
gewerkt wordt.’
‘Deze opleiding geeft je een
heel pragmatisch denkkader
om aan de slag te gaan, ook
als je niet over het perfecte
instrumentarium beschikt.’

Hoe ondersteunen jullie de cursisten daarbij?

‘Goede zorg voor deze
doelgroep begint bij de bewustwording dat deze mensen
tussen wal en schip vallen én
dat wij wel degelijk iets voor
hen kunnen betekenen – als we
maar willen.’

Xavier: ‘We besteden veel aandacht aan communiceren
en informatie overbrengen. Niet alleen omdat dat met
deze cliënten heel anders gaat dan je gewend bent, maar
omdat iedereen een andere leerstijl heeft, ook je collega’s
bijvoorbeeld. Uitwisseling is daarom op alle niveaus een rode
draad in het programma: je vindt die terug in de supervisie,
maar ook in de bezoeken die je brengt aan de instellingen van
medecursisten.’
Robert: ‘We vinden het heel belangrijk dat je deelt wat je leert:
met ouders, groepsbegeleiders en leerkrachten, maar ook
met de beleidsmakers in je instelling. Je krijgt daarvoor allerlei
handvatten mee, onder andere in de opdrachten die je uitvoert.
En we blijven je stimuleren om kritisch en ambitieus te werken
aan verbeteringen voor jouw cliënten.’

‘De docenten prikkelen je tot zelf
nadenken’
‘Deze opleiding is voor iedereen
die werkt met cliënten bij wie
allerlei problematiek door
elkaar loopt: niet alleen in de
gehandicaptenzorg, maar juist
ook in de verslavingszorg en de
psychiatrie.’

Hoofdopleider Xavier Moonen

‘Je hebt nooit te maken met
de gemiddelde persoon’
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Voor wie

Wat je leert

Hoe je getoetst wordt

– gz-psycholoog BIG
– klinisch psycholoog BIG
– psychotherapeut BIG
– orthopedagoog

– inzichten, theorieën en modellen
die worden gehanteerd in de
verschillende sectoren
– de kenmerken van een lichte
verstandelijke beperking
en veel voorkomende
gedrags- en psychiatrische
problemen herkennen en
belangrijke theoretische
verklaringsmodellen hanteren
– diagnostische instrumenten uit
verschillende sectoren inzetten
– verschillende modellen van
behandeling integreren en
aanpassen aan de doelgroep
– verschillende modellen voor het
begeleiden van teams en ouders
toepassen
– evidence-based practice en
practice-based evidence van
diagnostiek en behandeling
van gedrags- en emotionele
problemen bij mensen met een
lichte verstandelijke beperking
– relevante sociale kaart en weten regelgeving

– eindopdracht
– reflectieverslag
– verslag van je supervisor

Alleen onder voorwaarden,
ter beoordeling van de
hoofdopleiders:
– basispsycholoog
Je werkt in de praktijk met
jeugdigen of volwassenen met
ernstige gedragsproblemen
en een lichte verstandelijke
beperking.

Hoeveel tijd het kost
– 12 lesdagen in Utrecht: eens in
de twee weken, verdeeld over
acht maanden
– 3 reflectiedagen (intervisie)
– per les- of reflectiedag 6-7 uur
zelfstudie
– minimaal een keer in de 2 weken
supervisie van een ervaren
collega uit je eigen organisatie
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Meer informatie
en inschrijven
Kijk voor meer informatie over
data, aanmeldingsformulier,
accreditatie, docenten en
praktische zaken op
www.rinogroep.nl/
postmasterSGLVB

Hoofdopleiders

Samenwerkingspartners

– prof. dr. Robert Didden
– prof. dr. Xavier Moonen

Deze opleiding is het resultaat van
samenwerking met De Borg.

Accreditaties

Cedeo-erkend

– NIP
– NVO
– SKJ

De RINO Groep is een Cedeoerkend opleidingsinstituut.

linkedin.com.company/rinogroep
@RINOGroep
facebook.com/rinogroep

Meer informatie:
infodesk@rinogroep.nl
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