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Post-hbo opleiding ggz-agoog
U leert om als ggz-agoog vanuit
‘de herstelgedachte’ te werken en
anderen hierbij te ondersteunen

Post-hbo opleiding ggz-agoog
Om mensen met psychiatrische problematiek te ondersteunen en te
begeleiden hebt u zowel medische kennis nodig als kennis van uw
cliënt: zijn sociaal-maatschappelijk functioneren, zijn geschiedenis
en zijn omgeving. Als ggz-agoog behandelt, ondersteunt en begeleidt
u mensen bij het herstellen van een psychische aandoening met het
(weer) integreren in de samenleving. Herstel en herstondersteuning

Doel
De opleiding is gebaseerd op het competentieprofiel ggz-agoog. U leert om als
ggz-agoog vanuit ‘de herstelgedachte’ te werken en anderen hierbij te ondersteunen. Binnen dit kader leert u feedback te geven en ontvangen, communicatiestijlen
en leerstijlen te herkennen, met weerstand om te gaan en (dreigende) conflicten
en strijd te herkennen en voorkomen. Ook leert u omgaan met de scheidslijn tussen vakinhoudelijke kwesties en persoonlijk functioneren tijdens het coachen van
collega’s. Met name de scheidslijn tussen wat bij de gecoachte hoort en wat bij de
coach. Tenslotte leert u de coachende rol bij vakinhoudelijke kwesties meer vorm
te geven.

vormen dan ook het inhoudelijk kader van deze opleiding, en lopen
als een rode draad door het programma. Soms, met name als het gaat
om mensen met aangeboren beperkingen of niet-aangeboren hersenletsel, spreken we van participatie en ontwikkeling, omdat het dan niet
om een herstelprincipe gaat.
Ggz-agogen werken zowel in de eerste, tweede en derde lijn, en hebben daarbinnen
verschillende rollen. Als ggz-agoog switcht u tussen rollen, taken en begeleidingsstijlen, en kunt u zowel in ambulante als in intramurale settingen werken. Afhankelijk
van de mensen waarmee u werkt en de setting werkt u de ene keer meer behandelend, en de andere keer meer coachend of ondersteunend. Bij het implementeren
van herstel en rehabilitatie heeft de ggz-agoog handvatten om dit succesvol te doen
binnen zijn team of instelling.

Doelgroep
U bent ten minste 3 jaar werkzaam in de ggz, en minimaal 16 uur per week
werkzaam op een relevante werkplek, en hebt een diploma Sociaal Pedagogische
Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Social Work, Culturele
Maatschappelijke Vorming, Pedagogiek of Toegepaste Psychologie.
Heeft u een andere vooropleiding, maar wilt u wel deze opleiding volgen neemt u
dan contact met ons op. Afhankelijk van uw werkplek en vooropleiding (minimaal
hbo) kunt u mogelijk deelnemen.

Programma
De opleiding is gebouwd op vier pijlers:
1 Psychiatrie - DSM-5 en persoonlijke diagnostiek
U wordt meegenomen in de wereld van de psychopathologie, verschillende benaderingen in diagnostiek en classificatie en de persoonlijke diagnostiek. In de psychiatrie
is er lange tijd naar problemen gekeken vanuit een diagnose- of probleemgericht
perspectief. De laatste jaren komt er meer en meer aandacht voor narratieve en herstelgerichte benaderingen. Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ’, vormen een
rode draad in dit blok. Ook de Yucelmethode komt aan de orde.
2 Veiligheidsdenken - wetenschap en richtlijnen
In deze module komen richtlijnen aan de orde voor het beoordelen van beschermende factoren voor gewelddadig gedrag. Welke relatie is er met rehabilitatie
en herstel, en welke met bedreigende factoren? Voor een zo volledig mogelijke
risicotaxatie van gewelddadig gedrag is het wenselijk om naast risicofactoren ook
positieve factoren in kaart te brengen die risico verlagend werken: beschermende
factoren.
3 Transculturele psychiatrie - werken met andere culturen
In elk hulpverleningscontact worden partijen geconfronteerd met cultuurverschillen, waarbij er sprake is van verschil in leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, sociale
klasse, politieke overtuiging, religie, inkomen enzovoort. Er bestaat dus altijd een
cultuurverschil tussen hulpvrager en hulpverlener, dus in feite is alle psychiatrie
transculturele psychiatrie. Binnen dit blok leert u over uw eigen grenzen heen
kijken en leert u minder dominant te acteren vanuit uw eigen (zogenaamd ware)
perspectief.

4 C
 oachen en begeleiden vanuit systemisch perspectief/Methodische kaders
en hoe te handelen
Het laatste blok draagt bij aan een positieve ontwikkeling van uw persoonlijke
professionaliteit (vaardigheden en houding) in het functioneren op het werk in de
breedste zin, dus individueel, als teamlid en collega, als behandelaar of begeleider
en collega/ketenpartner in het werkveld.

‘Ik heb geleerd hoe je als verpleegkundige
aan diagnostiek kunt doen naast het
medisch-psychiatrisch model van de artsen.’

In het programma zijn deze vier pijlers verweven door de gehele opleiding. Elk van
deze pijlers krijgt een plek binnen de supervisie, die op elkaar werkplek plaats vindt.
In deze opleiding wordt gebruik gemaakt van blended learning: een combinatie van
digitaal leren en klassikale bijeenkomsten die elkaar versterkt.

Blok 1
• Introductie rehabilitatie en herstel als rode draad
• Strengths
• Psychopathologie I
• Yucelmethode I
• Presentie en Narratieve technieken

omvang: 2 dagen (5 dagdelen)
omvang: 2 dagen
omvang: 2 dagen
omvang: 1 dag
omvang: 4 dagen

Blok 2
• Voorbereiding portfolio
• Portfoliogesprekken (groep)
• Yucelmethode II
• Beschermende factoren

omvang: 1 dag
omvang: 1 dag
omvang: 1 dag
omvang: 1 dag

Blok 3
• Coachen
• Transculturele psychiatrie
• Psychopathologie II
• Portfoliogesprekken

omvang: 2 dagen
omvang: 2 dagen
omvang: 2 dagen
omvang: 1 dag

Tijdsinvestering
• 21 lesdagen in Utrecht en minimaal 4 supervisie bijeenkomsten
• Totale studiebelasting 90 ECT inclusief 16 uur werken per week gedurende de
opleiding.
Voor elke lesdag moet u ongeveer 6 uur uittrekken, voor voorbereiding 3 uur en
voor het bijwerken van portfolio, toetsen en opdrachten 3 uur. Veel opdrachten zijn
werkgerelateerd en worden gemaakt op uw werkplek.

Toetsing
U wordt beoordeeld op basis van uw aanwezigheid en uw actieve deelname aan de
les. Daarnaast legt u mondelinge en schriftelijke kennis- en vaardigheidstoetsen af,
waaronder gevalsbeschrijvingen en voert u een portfolio groepsgesprek. De eindopdracht bevat een reflectieverslag van je eigen ingebrachte leerdoelen. Na afloop
krijgt u een certificaat als u minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding
met goed gevolg hebt afgerond. Naast het certificaat ggz-agoog krijgt u na toetsing
het diploma rehabilitatiecoach en herstel, diploma Strengths Trainer en het diploma
Yucel Methode.

Hoofdopleider
Gerard Lohuis
Gerard Lohuis is sociaal psychiatrisch verpleegkundige,
docent en stafmedewerker bij Lentis. Hij heeft zeer ruime
ervaring op het gebied van de oggz, zorgcoördinatie, rehabilitatie en dubbele diagnose problematiek. Hij is auteur van
onder meer het boek ‘Van bemoei- naar groeizorg’.
Aan dit programma werken verder verschillende, praktijkgerichte topdocenten mee.

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

‘De hele opleiding ademde een positieve mentaliteit
uit: het kan anders en beter.’
Joris den Hollander,
senior verpleegkundige
bij GGzE in Eindhoven

‘In de high intensive care kliniek waar ik werk geven we intensieve zorg
aan mensen die in een acute psychische crisis verkeren. Ik werk al in de
psychiatrie sinds ik vijftien jaar geleden mijn diploma maatschappelijk
werk haalde, ookal zat dat vakgebied destijds nog niet in de opleiding.
Natuurlijk heb ik in de loop der jaren allerlei bijscholing gevolgd, maar
nu was ik toe aan meer verdieping. Deze opleiding sloot perfect aan bij
de combinatie van mijn werk als verpleegkundige en mijn oorspronkelijke
opleiding tot maatschappelijk werker. Wat me vooral trok, was het rehabilitatiegedachtegoed: hoe zouden we dat in de kliniek kunnen toepassen om
mensen beter te helpen?’
‘De hele opleiding ademde een positieve mentaliteit van: het kan anders
en beter. Dat heeft mij enorm geïnspireerd. Het meest interessante dat
ik heb geleerd is hoe je als verpleegkundige aan diagnostiek kunt doen
naast het medisch-psychiatrisch model van de artsen, en vandaaruit kunt
bijdragen aan iemands herstel. Je luistert naar iemands verhaal en filtert
het uit op basis van vragen als: wat is er aan de hand, waar wil je naartoe,
hoe kan ik je helpen? Die narratieve benadering heb ik meegenomen naar
mijn team en naar de manier waarop ik het contact aanga met iemand die
bij ons is opgenomen.’
‘Dankzij de opleiding heb ik nu de bagage om vanuit de ideeën van herstel
en rehabilitatie bij te dragen aan onze visie op hoe we willen omgaan met
de mensen die bij ons zijn opgenomen en hoe we ze het beste kunnen
helpen. Je kunt denken dat rehabilitatie in een klinische setting niet aan de
orde is, maar ik zie de stap over de drempel van de kliniek, of die nou vrij-

willig is of onvrijwillig, als de eerste stap naar herstel. Dat moeten we ook
midden in een crisis niet vergeten. Dus ook als iemand zo ongeveer alle
zelfbeschikking is ontnomen, bijvoorbeeld wanneer hij in een extra beveiligde kamer ligt, zoek ik naar mogelijkheden om hem toch iets van regie te
kunnen laten ervaren. Bijvoorbeeld door te kloppen voor ik binnenkom en
te wachten tot ik daarvoor toestemming krijg. Juíst dan moeten we vragen:
mag ik deze streep over?’
‘Daarnaast maakt deze opleiding dat ik me veel sterker in mijn schoenen
voel staan op de arbeidsmarkt. Niet alleen is mijn kennis en kunde weer
helemaal up to date, als onderdeel van de opleiding heb ik bovendien
waardevolle certificaten behaald van methodieken als het Strengthsmodel
en de Yucelmethode. Ik ben dan ook om me heen aan het kijken wat ik er
verder mee kan. Ik geniet van het werken met mensen, waar of in welke
functie dan ook. Niet alleen vind ik het leuk dat dat elke dag anders is, ik
groei er ook van als persoon – nog steeds.’

‘Ik heb niet zozeer nieuwe technieken leren toepassen,
mijn hele manier van werken is veranderd.’
Linda Stols,
trajectcoördinator
bij Humanitas DMH
Homerun in Gouda

‘Het belangrijkste dat ik heb geleerd is dat je pas écht aan verandering
kunt bijdragen als je werkt vanuit iemands kracht. Ik heb dan ook niet
zozeer nieuwe technieken leren toepassen, mijn hele manier van werken
is veranderd: ik sta nu echt naast onze cliënten en ga het samen met hen
aan. Het maakt zo’n verschil als je uitgaat van wat mensen wel kunnen in
plaats van van wat niet goed gaat. Dat draag ik ook uit in mijn team. En ik
gebruik de tools uit de opleiding veel – die helpen ons vooral bij ingewikkelde casussen verder.’

‘Het belangrijkste dat ik heb geleerd
is dat je pas écht aan verandering
kunt bijdragen als je werkt vanuit
iemands kracht.’
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