me n se nkennis

Post-hbo opleiding
forensische
psychiatrie

“ Door de casuïstiek kan ik praktijk
en theorie combineren en kan ik
het direct toepassen in mijn werk.”

Post-hbo forensische psychiatrie
Werken in de forensische psychiatrie is anders dan werken in de
reguliere geestelijke gezondheidszorg. Alles draait om het gericht
behandelen en begeleiden van mensen die in aanraking zijn gekomen
met justitie - of bij wie dat dreigt te gebeuren - om te voorkomen dat
het (weer) fout gaat. Dat vraagt van de forensisch behandelaar dat die
kan omgaan met specifieke thema’s als drang en dwang, veiligheid
en het afleggen van verantwoording.
In deze breed georiënteerde opleiding doet u de kennis, vaardigheden en attitude
op die u nodig hebt in de forensische praktijk. U leert cliënten in de forensische
psychiatrie beter te begrijpen, te behandelen en te begeleiden. Wat u tegenkomt in
de praktijk, staat daarbij zoveel mogelijk centraal. De deelnemers aan de opleiding
komen uit verschillende sectoren, waardoor u niet alleen leert van elkaar, maar ook
meer inzicht krijgt in het samenwerken met ketenpartners.

Doelgroep
U bent opgeleid op hbo-niveau en werkt dagelijks met volwassenen met psychische
stoornissen of problemen, bijvoorbeeld bij de reclassering, op een forensische afdeling, in de maatschappelijke hulpverlening of bij een instelling voor begeleid wonen.

Doel
In deze opleiding verwerft u de volgende competenties:
• symptomen herkennen, classificeren en plaatsen in een diagnostisch model
• op basis van het diagnostisch model bepalen wat en hoe te behandelen
• risicofactoren en beschermende factoren voor delictgedrag bepalen en daar
gericht mee werken
• cultuurspecifieke aspecten herkennen en deze in de behandeling betrekken
• gespreks- en bejegeningsvaardigheden inzetten bij moeilijke mensen
• het hele strafproces en de gevolgen daarvan voor de cliënt overzien en begrijpen
• de ruimte en grenzen van het eigen juridisch handelen overzien
• het eigen handelen afstemmen op de mogelijkheden en beperkingen van de
cliënt

Programma

Tijdsinvestering

Blok 1: Psychiatrie en delict

• 20 lesdagen (eens in de 2 weken, verdeeld over ruim een jaar) in Utrecht
• 4 dagen intervisie in een subgroep
• Totale studiebelasting lesdagen, voorbereiding, intervisie, opdrachten en
eindopdracht: 210 uur.

Omvang: 7 lesdagen
• Observeren en interpreteren
• Motiveringstechnieken
• Adhd en (oppositionele) gedragsstoornis
• Schizofrenie en aanverwante stoornissen
• Stemmings- en angststoornissen
• Persoonlijkheidsstoornissen
• Psychopathie
• Parafilie
“ Leuk,
• Verslaving

Blok 2: Risicotaxatie
Omvang: 2 lesdagen
• Risicofactoren
• Risicotaxatie-instrumenten
• Risicomanagement en
beschermende factoren

leerzaam én
afwisselend om tussendoor een risicotaxatie
te doen en deze
vervolgens met elkaar
te bespreken. ”

Blok 3: Juridische aspecten
van forensisch werken
Omvang: 2 lesdagen
• Het formele strafrecht
• Het verloop van een strafproces en de betekenis voor de cliënt
• Wet- en regelgeving rond justitiële zorg

Blok 4: Beroepsmatig en methodisch handelen
Omvang: 9 lesdagen
• Werken met cliënten met diverse culturele achtergronden
• Gespreks- en bejegeningsvaardigheden
• Actuele behandeltechnieken en -theorieën
• De emoties van de behandelaar
• Reflectie op je eigen leerproces

Intervisie
Omvang: 4 bijeenkomsten van 1 dag

Toetsing
U wordt beoordeeld op basis van de toetsen en opdrachten die u maakt en de
presentaties die u geeft tijdens de opleiding. U krijgt na afloop een certificaat als uw
aanwezigheid (minimaal 90%) en de resultaten van de opdrachten voldoende zijn
geweest.

Hoofdopleider
Drs. E.J. Kornman
Erik-Jan Kornman is gz-psycholoog en gedragstherapeut. Hij werkt als hoofdbehandelaar van de Sectie Intensieve Behandeling Zedendelinquenten bij de
forensisch psychiatrische polikliniek de Waag (onderdeel van De Forensische
Zorgspecialisten) in Utrecht.
Alle docenten komen uit de praktijk van de forensische psychiatrie en zijn nauw
betrokken bij het verder ontwikkelen van het vakgebied.

Samenwerkingspartners
Deze opleiding maakt onderdeel uit van de Forensische Academie, een samenwerkingsverband van het De Forensische Zorgspecialisten en de RINO Groep.

Meer informatie en inschrijven
Kijk voor meer informatie over data, aanmeldingsformulier, accreditatie, docenten
en praktische zaken op www.rinogroep.nl/opleidingforensischepsychiatrie.
Meerdere collega’s geïnteresseerd? Deze opleiding bieden we ook incompany aan.

‘De bewustwording loopt bij mij in het werk nog
steeds door’

beter te begrijpen hoe
adviezen van TBSklinieken - die soms
haaks staan op die van
ons - tot stand komen.’

Omgaan met
culturen
Michelle Pape,
werkbegeleider bij
Novadic-Kentron in
Den Bosch en Eindhoven

‘In het blok over
methodisch werken
leer je je alle stof eigen
maken en komt het
voor een groot deel aan op zelfreflectie. Een van de belangrijkste dingen
die ik daarin heb geleerd is omgaan met verschillende culturele achtergronden. Bij cliënten uit andere culturen liep ik er vaak tegenaan dat mensen
zijn opgevoed met andere normen en waarden dan ikzelf, bijvoorbeeld als
het gaat om verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag. In zo’n
situatie raakte ik met mezelf in strijd. In de opleiding leer je dit te herkennen en te hanteren. Deze bewustwordingsprocessen lopen bij mij in het
werk eigenlijk nog steeds door.’

Werken in een spanningsveld
‘Al toen ik nog als reclasseringswerker in de verslavingszorg werkte kwam
ik regelmatig mensen tegen met psychiatrische stoornissen. Wanneer zij
vanuit hun stoornis een delict hadden gepleegd, vond ik dat moeilijk te
begrijpen, maar ook heel interessant. Toen ik de overstap kon maken naar
de functie van sociaal-psychiatrisch werker in de verslavingsreclassering
hoorde daarbij de eis dat ik deze opleiding zou gaan volgen. Voor mij was
dat een kans en een belangrijke reden om die baan aan te nemen.’

Van theorie naar praktijk
‘Het beste aan de opleiding vond ik de docenten: door het enthousiasme
waarmee zij lesgeven is alles me heel goed bijgebleven. Ze komen allemaal uit het werkveld, waardoor ze de koppeling tussen theorie en praktijk
heel helder kunnen maken. Je leert dus niet alleen veel over psychiatrische
stoornissen, maar ook wat je met zo’n cliënt kunt en, voor mij heel
belangrijk, over de bejegening. Het juridische deel klinkt misschien
saai, maar dat werd zo leuk gebracht en goed uitgelegd dat ik zelfs heb
overwogen om rechten te gaan studeren. De risicotaxatie-instrumenten
die werden behandeld waren voor mijn werk minder relevant omdat wij
andere instrumenten gebruiken, maar dit blok heeft me wel geholpen om

‘Tijdens de opleiding werd ik bevorderd tot werkbegeleider. Sindsdien werk
ik niet meer direct met cliënten, maar instrueer, coach en ondersteun
ik collega’s. Maar wat ik heb opgestoken gebruik ik nog steeds.
De kennis van stoornissen en hoe daarmee te werken, het inzicht in de
cultuuraspecten - al die zaken draag ik over bij casuïstiekbesprekingen en
bij de individuele begeleiding. Als professional in de reclassering werk je in
een spanningsveld tussen drie vuren: de cliënt die je verder wilt helpen, de
maatschappij die je veiliger wilt maken, en de zorg die je rondom de cliënt
wilt bewerkstelligen. Die combinatie maakt het een lastig, maar ook heel
uitdagend werkterrein.’
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