
mensenkennis

Postmaster opleiding  
diagnostiek en  
behandeling (SG)LVB

“ Ik vond het een meerwaarde om 
binnen te kijken in een andere 
keuken. Het is inhoudelijk een 
sterke opleiding, mede door de 
goede organisatie en begeleiding.”



Postmaster opleiding diagnostiek en  
behandeling (SG)LVB
Gedragskundigen krijgen steeds meer te maken met mensen die 

naast een lichte verstandelijke beperking (LVB) ook ernstige gedrags- 

en psychiatrische problemen hebben (LVB+). Beproefde methodieken 

uit de zorg voor gemiddeld begaafde mensen helpen deze complexe 

doelgroep meestal niet. Wat wel werkt, leert u tijdens deze opleiding.

Om mensen met een LVB+ te helpen is het nodig inzichten en modellen uit  
verschillende perspectieven en praktijken te combineren en aan te passen: van de  
orthopedagogische uitgangspunten uit de jeugd- en verstandelijk gehandicapten-
zorg tot de cure-benadering uit de ggz en de what works-principes uit de foren-
sische zorg. U leert in deze opleiding op het snijvlak van verschillende sectoren te 
werken. 

Doelgroep

U bent gedragskundige en werkt met jeugdigen of volwassenen met ernstige 
gedragsproblemen en een lichte verstandelijke beperking in de gehandicaptenzorg, 
psychiatrie, justitie of (gesloten) jeugdzorg. 

Doel

In deze opleiding verwerft u de volgende competenties:
• de kenmerken van een LVB 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

U doet achtergrondkennis op van: 
• inzichten, theorieën en modellen die worden gehanteerd in de verschillende 

sectoren
• evidence-based practice en practice-based evidence van diagnostiek en  

behandeling van gedrags- en emotionele problemen bij mensen met een LVB
• relevante sociale kaart en wet- en regelgeving 



Programma

Dag 1 Inleiding
• Sectoren en doelgroepen
• Modellen en visies
• Plaats van de gedragskundige in de eigen organisatie en het werkveld

Dag 2-3 Psychodiagnostiek

Dag 4-5 Behandeling en begeleiding

Reflectiedag 1 Intervisie

Dag 6 Psychopathologie: psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen

Dag 7 Problematisch gebruik van alcohol, (soft)drugs en verslaving

Dag 8 Risicotaxatie en risicomanagement

Dag 9 Werken met begeleiders

Reflectiedag 2 Intervisie

Dag 10 Interculturele diagnostiek en behandeling

Dag 11 ochtend Verdieping wettelijke en tuchtrechtelijke kaders

Dag 11 middag Ketenzorg en netwerk/systeem

Dag 12 ochtend Onderwijs

Dag 12 middag Werken met gezinnen

Reflectiedag 3 Intervisie

Supervisie: minimaal 1 uur per 2 weken door een ervaren collega uit de eigen  
organisatie

Tijdsinvestering 

• 15 lesdagen (verdeeld over 8 maanden) in Utrecht
• Totale studiebelasting lesdagen, voorbereiding, opdrachten, intervisie en  

eindopdracht: 192 uur.

Toetsing

 “ Met het ‘gereedschap’ uit  

de cursus kan ik mijn 

functie beter invullen.”

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

U wordt beoordeeld op basis van de 
eindopdracht en het reflectieverslag die 
u maakt en het verslag van uw supervisor. 
U krijgt na afloop een certificaat als uw 
aanwezigheid (minimaal 90%) en de 
resultaten van de opdrachten voldoende 
zijn geweest.

Hoofdopleiders
 
Prof. dr. R. Didden
Robert Didden is als gezondheidszorgpsycholoog werkzaam bij Trajectum, afdeling 
Extramurale Behandeling en Begeleiding. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar 
Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Dr. X.M.H. Moonen
Xavier Moonen is orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog. Hij werkt als 
beleidsonderzoeker en -adviseur bij Koraal Groep en is verbonden aan de Universi-
teit van Amsterdam.

Alle docenten komen uit de praktijk van de zorg voor mensen met een LVB en zijn 
nauw betrokken bij het verder ontwikkelen van het vakgebied.

Samenwerkingspartners

De opleiding is erkend door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de 
Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).



‘Voor mijn functie moet je eigenlijk al gezondheidszorgpsycholoog zijn, 
maar ik had nog geen uitzicht op een opleidingsplaats. Toen zijn we gaan 
kijken naar een tussenoplossing en kwam deze opleiding in beeld. Die 
sloot heel direct aan bij de doelgroep waar we hier mee werken: mensen 
met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag. 
Het was dus precies wat ik nodig had.’

In de breedte
‘De opleiding is heel breed, voor verdieping is weinig ruimte, maar je hebt 
na een blok wel de aanknopingspunten om je verder te verdiepen in wat 
je interesseert. Aanvankelijk vond ik het jammer dat ik voor onderwerpen 
waar ik al veel van wist, zoals risicotaxatie, geen vrijstelling kon krijgen, 
maar die vakken pakten toch interessant uit: omdat de deelnemers in de 
groep uit allerlei soorten instellingen kwamen, keken we allemaal vanuit 
een andere invalshoek naar de doelgroep en dat werkte heel inspirerend. 
En dat waren de docenten ook. Ik kende sommigen vooraf al van naam,  
ze hebben hun goede reputatie ook echt waargemaakt.’

Bewust
‘De supervisie tijdens de opleiding houdt je scherp en dwingt je tot zelf- 
reflectie. Ik stond voorheen ook al stevig in mijn schoenen - dat moet 
wel als je met deze doelgroep werkt - maar door de opleiding ben ik me 

beter bewust van wat ik doe en kan ik dat beter onderbouwen. Ik geef meer 
ruimte aan de mening van de cliënt, ook in crisissituaties. Ik ben me heel 
bewust geworden van de rol van cultuurverschillen en wil daar meer aan-
dacht aan besteden. En ik heb handvatten gekregen voor het coachen en 
motiveren van ons team van begeleiders, een belangrijk leerdoel voor mij.’

De juiste bagage
‘Een van de inzichten die ik heb 
meegekregen is: ga niet zomaar 
uit van wat er op papier staat over 
iemand, maar blijf zelf kritisch 
nadenken. Mede dankzij de 
opleiding kan ik nu naar cliënten 
kijken vanuit de specifieke zorg-
behoefte van iemand met een 
lichte verstandelijke beperking 
en niet te zeer vanuit de justitiële 
visie op het gedrag. Dat heeft er 
bijvoorbeeld toe geleid dat we 
bij een cliënt die al tien jaar bij 
ons in behandeling is hernieuwd 

diagnostisch onderzoek hebben uitgevoerd en op basis daarvan de keus 
hebben gemaakt om zijn vrijheden te verruimen, zodat hij daarmee kan 
oefenen. Ik heb nu de juiste bagage om dat naar Justitie te kunnen onder-
bouwen en er zo nodig de discussie over aan te gaan.’

Cynthia van Zwieten, behandel-

verantwoordelijke bij ortho- 

pedagogisch behandelcentrum  

’t Wold van Stichting Trajectum  

in Boschoord, Drenthe

‘Deze opleiding was precies wat ik nodig had’
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