31 AUGUSTUS 2018

NIEUWSBRIEF PSYKON

Cursusaanbod

2018 - 2019

1. NIEUW Persoonlijk Ontwikkelingsjaar PsyKon
2. Introductie symbooldrama
3. Opleiding symbooldrama
4. Psychopathologie in company
5. Diagnostische Vaardigheden
6. Psychopathologie verdieping B-cluster
7. Psychopathologie verdieping C-cluster
8. Parentificatie
9. Introductie Gestalttherapie
10. Supervisie (op aanvraag)
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1. Persoonlijk Ontwikkelingsjaar voor Professionals
Doel
Persoonlijke ontwikkeling d.m.v. het op een eclectische manier gebruik maken van verscheidene therapeutische technieken, t.w. psychodynamische groepstherapie, symbooldrama, gestalt, familieopstellingen.
Waarom is dit belangrijk?:
Persoonlijk:
Om zelf niet in een burn-out terecht te komen. Het beter leren kennen van jezelf, het versterken van je eigen identiteit en het verbeteren van je relationele kwaliteiten.
Professional:
Het ontdekken van je blinde vlekken. Het ontdekken van je gevoelige punten bij overdracht en tegenoverdracht.

Inhoud
Het jaar bestaat uit 6 blokken van 2 dagen (5 dagdelen). Je schrijft je in voor het totale
pakket. Het is niet fijn voor de andere groepsleden als er tussentijds veranderingen zijn in
de groepssamenstelling.
15-16 februari 2019
Blok 1: Uitgebreide kennismaking met andere groepsleden, middels symbooldrama
29-30 maart 2019
Blok 2: Werken middels familieopstelling.
19-20 april 2019
Blok 3: Werken met Gestalt technieken.
31 mei - 1 juni 2019
Blok 4: Werken middels symbooldrama aan het groepsproces.
14-15 juni 2019
Blok 5: Werken middels groepsdynamische technieken aan het groepsproces.
5-6 juli 2019
Blok 6: Afsluiting en evaluatie van dit ervaringsjaar.

Doelgroep
therapeuten, begeleiders, coaches, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers

Kosten
Prijs 1500 euro. Het is mogelijk om het in termijnen te betalen voorafgaand aan elk blok
met een opslag van 25 euro per blok, totaal 1650 euro.
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2. Opleiding Symbooldrama
DOEL: Vorming tot symbooldrama therapeut.
KWALIFICATIES: Indien men nog geen geschoold therapeut is, is er een
mogelijkheid om een opleiding te volgen tot therapeut. Daarvoor is er een
samenwerking aangegaan met de opleiding tot hypnotherapeut bij de NVTH in
Eindhoven. Zij verzorgen dan de modules die vereist zijn om jezelf een volleerd
therapeut te mogen noemen erkend door het CIPION.
De opleiding bestaat uit 3 niveaus:
a. basisniveau
b. middenniveau
c. topniveau
Algemeen:
Doelgroep: therapeuten, begeleiders, coaches, maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers etc.
Vooropleiding: HBO niveau geschoolde professionals die werken met en voor
mensen met psychische problematiek.
Vrijstelling: n.v.t.
Er zijn geen examens of toetsen aan verbonden. Als de student zich niet voldoende
ontwikkelt wordt hem/haar extra supervisie aangeboden om het vereiste niveau te
behalen.
A: BASIS NIVEAU
Het basis niveau bestaat uit 4 blokken van 2 dagen en 3 supervisie dagen.
BLOK 1: Dit is de introductie workshop symbooldrama
BLOK 2: De symbolen weiland en beek worden behandeld.
BLOK 3: De symbolen berg en huis
BLOK 4: Het symbool bosrand en de evaluatie van het basis niveau.
SUPERVISIE: Er zijn 3 supervisiedagen tussen de blokken in en/of na blok 4.
Er wordt verwacht dat je met eigen cliënten aan de slag gaat om het geleerde in de praktijk te brengen.
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- Verplichte literatuur:
Dagdroom therapie basiscursus symbooldrama Hanscarl Leuner (alleen 2de hands
te verkrijgen).
- Studiebelasting: literatuurstudie 2uur per blok, uitschrijven casus 3 uur per supervisiedag.
- Toets/examen: Er is geen schriftelijke examen. De supervisiedagen zijn het toetsmoment, omdat je dan kunt laten zien hoe je het geleerde in de praktijk kunt toepassen.
- Accreditatie: 60 punten bij de NBVH, indien nodig kan er bij andere beroepsverenigingen accreditatie worden aangevraagd.
- kosten: 1125 euro (11-2 dagen x125). Het is mogelijk om het bedrag in termijnen
te voldoen met een opslag van 10%, voor elk blok en elke supervisiedag resp.
275,00 en 137,50 euro
.Het is mogelijk om het bedrag in termijnen te voldoen met een opslag van 10%,
voor elk blok en elke supervisiedag resp. 275,00 en 137,50 euro.
3. INTRODUCTIE WORKSHOP SYMBOOLDRAMA

Wat is Symbooldrama?
Symbooldrama is een psychotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van de beeldtaal. De symbolen die worden gehanteerd zijn om de interne, (on)bewuste gevoelens, conflicten in beeld te brengen, en tevens de ego-functies te versterken.
Deze introductie workshop is de vereiste opstap
voor de basisopleiding Symbooldrama.

Vrijdag 25 en zaterdag 26 januari 2019
Tijden 10.00 – 17.00 uur
kosten 250 euro
docent Elly Verhoeven-Smeets
Zandstraat 3 5984 PA Koningslust
Accreditatie 12 punten NBVH
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CURSUSSEN EN BIJSCHOLINGEN

4. Psychopathologie via Hypenzo, het Jungiaans Instituut of in company

Omschrijving
Voor de therapeut die zich bezig houdt met
complementaire zorgverlening is het van belang dat hij voldoende kennis heeft van de
hoofdlijnen van de psychopathologie. Dit is
nodig om in staat te zijn te onderkennen welke
klachten bij de psychiater thuishoren en welke
personen hij binnen zijn eigen werk terrein in
behandeling kan nemen of in samenwerking
met de psychiater/andere hulpverlener. De vier daagse module
Psychopathologie richt zich aan de hand van uitgebreide casuïstiek op het
herkennen en onderscheiden van normaal gedrag ten opzichte van abnormaal
gedrag en de psychopathologische aandoeningen, zoals omschreven in de
DSM V. Ook aan de verschillen tussen huidige en oude classificatiesystemen
wordt aandacht besteed.

Doelgroep
- De psychosociale therapeut in het complementaire werkveld
- Professionals in de geestelijke gezondheidszorg
- Hypnotherapeuten
- Maatschappelijk werkers

Voor kosten, data en accreditaties zie onderstaande websites
https://hypenzo.nl/product/psychopathologie
https://www.jungiaansinstituut.nl/_documents/Studiegids.pdf
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5. 2-DAAGSE DIAGNOSTISCHE VAARDIGHEDEN

Wat zijn diagnostische vaardigheden?
- De interview techniek
Het leren interviewen van de client zodat je een beter beeld
krijgsman de problematiek en daarmee de classificatie volgens de
DSM kunt bepalen
- Psychodynamiek
Het verkrijgen van inzicht in de psychodynamiek van de client aan
de hand van casuïstiek en daarmee de overdracht die de client zal
vertonen leren inschatten

Dag 1 Interview techniek 26 april 2019
Dag 2 Psychodynamiek 27 april 2019
Tijd 10.00 - 17.00
Kosten 250 Euro
Docent Elly Verhoeven-Smeets
Locatie Zandstraat 3 5984 PA Koningslust
Accreditatie 12 punten NBVH
Voorwaarden min. 6 - max. 15 deelnemers
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6. Psychopathologie verdieping B-cluster

De therapeut in beeld bij cluster B Persoonlijkheidsproblematiek

Thema’s
- Eigen valkuilen bij dit type symptomatologie
- Overdracht en tegen-overdracht gevoelens

Wat verwacht en/of verlangt de cliënt van jou en wat verwacht en of verlang
jij van de cliënt?

Zaterdag 27 en zondag 28 oktober 2018
Tijden 10.00 – 17.00 uur
kosten 250 euro
docent Elly Verhoeven-Smeets
Zandstraat 3 5984 PA Koningslust
Accreditatie 12 punten NBVH
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7. Psychopathologie verdieping C-cluster

De introvertheid van de C-cluster problematiek leren herkennen.
De therapeutische vaardigheden vergroten, die nodig zijn bij het be
handelen van deze cliënten , waaronder valkuilen, overdracht en
tegen overdracht.

Vrijdag 17 en zaterdag 18 mei 2019
Tijd 10.00 – 17.00 uur
Kosten 250 euro
Docent Elly Verhoeven-Smeets
Locatie Zandstraat 3 5984 PA Koningslust
Accreditatie in aanvraag bij de NBVH
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8. Parentificatie
Wat is parentificatie?
Hoe herken ik de verschillende vormen?
Hoe weerspiegelt parentificatie zich in de huidige relaties?
Hoe ga je er in het therapeutische gesprek mee om?

Vrijdag 01 maart 2019

Tijd 10.00 – 17.00 uur
Kosten 125 euro
Docent Elly Verhoeven-Smeets
Locatie Zandstraat 3 5984 PA Koningslust
Accreditatie 6 punten bij de NBVH
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9. Introductieworkshop Gestalttherapie

Wat is Gestalttherapie?
Gestalttherapie is een experiëntiële therapie (ervaringsgerichte therapie), gebaseerd
op het vergroten van het gewaarzijn en het verenigen van tegengestelde delen (subpersoonlijkheden) tot een geheel (Gestalt).
In deze workshop maak je kennis met deze manier van werken (individueel in een
groep) door vooral je zelf in te brengen.

Data 29,30 en 31 augustus 2019
Tijden 10.00 - 12.30 uur / 14.00 - 16.30 uur / 19.00 - 21.00 uur De laatste dag tot
16.30 uur
Kosten 400 euro catering en overnachting is afhankelijk van het aantal deelnemers
Docent Elly Verhoeven-Smeets
Locatie Zandstraat 3 5984 PA Koningslust
Accreditatie in aanvraag bij de NBVH
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ALGEMENE INFORMATIE
Inschrijven
U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier op de website www.psykon.nl

Agenda
27 en 28 oktober 2018

Psychopathologie verdieping B-cluster

25 en 26 januari 2019

Introductie symbooldrama

15 en 16 februari 2019

Persoonlijk Ontwikkelingsjaar PsyKon

01 maart 2019

Parentificatie

29 en 30 maart 2019

Persoonlijk Ontwikkelingsjaar PsyKon

19 en 20 april 2019

Persoonlijk Ontwikkelingsjaar PsyKon

26 en 27 april 2019

Diagnostische Vaardigheden

17 en 18 mei 2019

Psychopathologie verdieping C-cluster

31 mei en 01 juni 2019

Persoonlijk Ontwikkelingsjaar PsyKon

14 en 15 juni 2019

Persoonlijk Ontwikkelingsjaar PsyKon

05 en 06 juli 2019

Persoonlijk Ontwikkelingsjaar PsyKon

29,30 en 31 augustus 2019

Introductie Gestalttherapie

Supervisie (op aanvraag)
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