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“Wees zelf de verandering
die je in de wereld wilt zien.”
— Ghandi

Inleiding
Al vanaf de geboorte heeft ieder mens een natuurlijke behoefte om zichzelf te ontplooien. Hiervoor is
een veilige en stimulerende leeromgeving nodig, waarin we ons gewaardeerd en geborgen voelen,
waarin we in contact met anderen worden gestimuleerd om onze ambities te vervullen. Leren is
vooral een plezierige bezigheid als er wordt aangesloten bij onze unieke leerbehoefte en mogelijkheden.
In ons ontwikkelproces stuiten we ook op lastige omstandigheden. Hoewel we in de loop van ons leven
steeds meer hulpbronnen en strategieën ontwikkelen om problemen op een functionele manier op te lossen,
zijn er ook situaties waarin we vastlopen en we hulp nodig hebben. Therapie kan dan een uitkomst bieden.
Kinder-, Jongeren en Gezinstherapie is een kortdurende therapievorm met unieke mogelijkheden. Het biedt
handvatten om een gezonde ontwikkeling van jonge mensen en hun ouders te stimuleren en om problemen
van sociale, emotionele, gedragsmatige en relationele aard adequaat aan te pakken.
Tijdens de tweejarige therapeutische verdieping Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie leert u om
veranderingsprocessen te begeleiden vanuit een respectvolle, oplossingsgerichte en ontwikkelingsgerichte
houding. Gebruik makend van de nieuwste inzichten op therapiegebied heeft BGL een uniek therapeutisch
model ontwikkeld waarmee mensen effectief geholpen kunnen worden in het bereiken van therapeutische
doelen. De therapie richt zich onder andere op het verbeteren van de relatie tussen ouders en kinderen
(hechting), het leren omgaan met emoties (zoals angsten, verdriet en boosheid), en op het ontwikkelen van
sociale en leercompetenties. In het therapeutisch proces werkt u zowel met de afzonderlijke individuen
(kinderen, jongeren, ouders), als met het gezin (of ander systeem) als geheel.
Binnen de opleiding is ook een belangrijke plaats ingeruimd voor het werken aan uw persoonlijke
ontwikkeling, wat bijdraagt aan een betere kwaliteit van werken en leven.
De driejarige opleiding Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie bestaat uit de Brede coachopleiding met de
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specialisatierichting Kindercoach, Jongerencoach of Gezins- en Opvoedcoach en de twee verdiepingsjaren
Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie. Het is een door de SNRO geaccrediteerde Post HBO-opleiding.
Tevens is het onder voorwaarden mogelijk om aan te sluiten bij verschillende beroepsorganisaties.
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Over de opleiding
In de opleiding Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie werken we vanuit een integratief werkmodel,
waarin we theorie en methodieken uit verschillende stromingen bijeen hebben gebracht in een
samenhangend geheel. Belangrijke pijlers zijn: Oplossingsgerichte Therapie, Systeemtherapie,
Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness-based Therapy, Neuro Linguïstisch
Programmering (NLP), Transactionele Analyse (TA), en Motivational Counseling.
Ons centrale uitgangspunt is dat mensen in principe over alle mogelijkheden, kwaliteiten en hulpbronnen
beschikken, waardoor ze zelf hun klachten en problemen kunnen aanpakken of oplossen. Hierdoor is men in
staat om een leven te leiden dat in overeenstemming is met eigen levensdoelen en ultieme waarden.
Daarbij gaan we er ook van uit dat situaties van teleurstelling, falen, verlies etc. bij het leven horen en dat
problemen mogelijkheden tot verandering en groei bieden. Elke levensfase heeft zijn eigen uitdagingen.
Mensen zijn sociale wezens en leren, veranderen en ontwikkelen zich in samenhang met hun omgeving.
Vraagstukken kunnen niet los gezien worden van de relatie, het gezin, de familie, de leefgemeenschap, de
school, de cultuur etc. waarvan we deel uitmaken. Daarom richten we ons in de begeleiding niet alleen op
het individu en wat hem beweegt, maar besteden we ook aandacht aan de invloed van het systeem en de
interactie tussen de leden ervan.

Dit leert u
•

U bent in staat het contact met kinderen, jongeren en hun ouders te verdiepen en uw communicatie met
hen aan te scherpen.

•

U leert hulpbronnen van individuele cliënten en het gezinssysteem te identificeren en te benutten om
verbinding, veiligheid en groei te stimuleren.

•

U werkt planmatig, methodisch en gestructureerd in wisselwerking met de cliënten en hun omgeving,
waardoor zij zicht hebben op de behandeldoelen en regie en eigenaarschap ervaren ten aanzien van de
aanpak.

•

U verwerft inzicht in (psychiatrische) problemen en situaties die gezinsleden of het gezinssysteem onder
druk kunnen zetten.

•

U herkent de grenzen van uw eigen professionaliteit en weet wanneer doorverwijzing noodzakelijk is.

•

U ontwikkelt een interventierepertoire waarmee u de gezonde ontwikkeling kunt stimuleren en problemen
van uiteenlopende aard kunt aanpakken.

•

U leert het interventierepertoire toepassen op verschillende probleem-/klachtgebieden voor verschillende
leeftijdsgroepen.

•

U ontwikkelt inzicht in uw eigen gedrag en leert kritisch-reflectief te kijken naar de effecten van uw
handelen op het therapieproces.

•

U ontwikkelt gevoel voor de ethische aspecten van de toepassing van het geleerde in de beroepspraktijk.

Uitgangspunten in de opleiding
Autonomie, verbondenheid en groei zijn de kernwaarden in de opleidingen. Daaruit vloeien de volgende
uitgangspunten voort:
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•

We gaan ervan uit dat ieder mens in principe gezond is en mogelijkheden heeft om de ontwikkelingstaken
waar het voor staat te volbrengen.

•

Er wordt gewerkt vanuit een oplossingsgericht visie, waarin het opbouwen en versterken van de eigen
kracht van de cliënt centraal staat.

•

Ieder mens is uniek en in staat zijn eigen passende oplossingen te vinden. U leert inspelen op en
samenwerken met de cliënt om tot deze oplossingen te komen. De cliënt weet de weg.

•

Kleine veranderingen kunnen grote veranderingen teweeg brengen.

•

Niet de cliënt of het gezinssysteem is het probleem, maar het probleem is het probleem.

•

Een probleem is altijd een probleem binnen een bepaalde context. U leert problemen te zien in
samenhang met de leefsituatie en het wereldmodel van de cliënt.

•

Geweldloosheid is respect hebben voor en vertrouwen hebben in de cliënt. Dit wil zeggen: werken in het
tempo van de cliënt en rekening houden met zijn vermogens en behoeften.

•

De cliënt is niet de enige die zich aanpast en leert, we leren allemaal. Niet alleen door te denken, maar
vooral ook door te doen en te beleven.
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Voor wie
De opleiding Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie is direct toegankelijk voor degenen die de Brede
coachopleiding met de specialisatierichting Kindercoach, Jongerencoach of Gezins- en
Opvoedcoach succesvol hebben afgerond.
Directe instroom in de therapeutische verdiepingsjaren is enkel mogelijk als u kunt aantonen over de juiste
vooropleiding (sociale en menswetenschappen), relevante aanvullende opleidingen en voldoende
coachingservaring te beschikken. Een intakegesprek en assessment vormen verplichte onderdelen van de
vrijstellingsprocedure.

Opzet
De opleiding tot Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie bestaat uit twee delen:
•

De 1-jarige Brede coachopleiding met de specialisatierichting Kindercoach, Jongerencoach of Gezins- en
Opvoedcoach.

•

De 2-jarige therapeutische verdieping Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie.

Informatie over het programma van de Brede coachopleiding en specialisaties vindt u terug in de
desbetreffende brochure.
De verdieping Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie kent een ervaringsgerichte insteek. Zelf doen en zelf
ervaren spelen een belangrijke rol. De werkvormen en technieken die worden behandeld, zijn direct
toepasbaar in de praktijk.
Natuurlijk krijgt u ook een theoretisch kader aangereikt, waarmee u het geleerde kunt verbinden. We gaan
daarbij integratief te werk door op verantwoorde wijze denkbeelden en methodieken uit verschillende
psychotherapeutische disciplines bijeen te brengen tot een samenhangend geheel:
•

Oplossingsgerichte Therapie, Systeemtherapie, Acceptence and Commitment Therapy (ACT),
Mindfulness-based Therapy, Neuro Linguïstisch Programmering (NLP), Transactionele Analyse (TA), en
Motivational Counseling.

Een ander belangrijk aspect in de opleiding is zelfonderzoek en reflectie op het eigen handelen. Inzicht in de
eigen natuurlijke reactiepatronen is immers van wezenlijk belang voor het ontwikkelen van een adequate
houding die past bij een Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapeut. De gewenste attitude bereikt u alleen door
te werken aan eigen thema’s en problemen, waarvoor u zelf de verantwoordelijkheid neemt.

De verdieping Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie bestaat uit de volgende onderdelen:
Gezamenlijke lesdagen, inclusief toetsingsmomenten
Aantal lesdagen: 17 lesdagen per verdiepingsjaar; de lesdagen worden verspreid over ca. 44 weken;
groepsgrootte: De lesgroepen bestaan uit gemiddeld 12 deelnemers.
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Praktijktrajecten
Aantal praktijktrajecten: 3 trajecten per studiejaar met cliënten in verschillende levensfasen en het
gezinssysteem; omvang zes tot tien gesprekken per traject.
In de praktijktrajecten gaat u met behulp van de inzichten en technieken die u gedurende de opleiding
opdoet, praktisch aan de slag met de begeleiding van kinderen, jongeren, ouders en gezinnen. Uw
ervaringen verwerkt u in reflectieverslagen, die uw supervisor van feedback voorziet. Ook maakt u videoopnames van uw sessies die u in de supervisie/intervisie bespreekt.
Supervisie
Aantal supervisiebijeenkomsten: 3 bijeenkomsten per verdiepingsjaar, 1x individueel en 2x groepsgewijs;
groepsgrootte: 4-5 deelnemers per groep.
Iedere supervisiegroep wordt begeleid door een ervaren supervisor met een stevige therapeutische ervaring.
Tijdens de bijeenkomsten staan uw leervragen centraal die betrekking hebben op uw handelen in relatie tot
de cliënten en het gezinssysteem.
Intervisie
Aantal intervisie bijeenkomsten: 5 bijeenkomsten per verdiepingsjaar; groepsgrootte: 4-5 deelnemers per
groep. Tijdens de intervisiebijeenkomsten reflecteert u op gestructureerde wijze op ervaringen uit de
praktijktrajecten.
Oefengroep
Aantal oefengroep bijeenkomsten: 6 bijeenkomsten per verdiepingsjaar; groepsgrootte: 4-5 deelnemers per
groep. Tijdens de bijeenkomsten oefent u met de in de lessen aangeboden leerstof.
Leertherapie
Aantal leertherapie bijeenkomsten: 5 bijeenkomsten per verdiepingsjaar, 3x individueel en 2x groepsgewijs;
groepsgrootte: 3-4 deelnemers per groep. Tijdens de leertherapie werkt u aan een afgebakend thema of
probleem dat te maken heeft met uw ontwikkeling tot therapeut.
Literatuurstudie en opdrachten
Tijdens de opleiding wordt van u verwacht dat u zich theoretisch verdiept door het lezen van verplichte
literatuur die samenhangt met de aangeboden lesstof. De literatuurlijst vindt u terug op de website. Tijdens
de opleiding maakt u diverse opdrachten die u ondersteunen bij het ontwikkelen en uitbreiden van uw
competenties als kinder-, jongeren- en gezinstherapeut.
E-coaching
Tijdens de opleiding ontvangt u schriftelijke feedback van uw supervisor op uw reflectieverslagen en
opdrachten. Ook krijgt u ondersteuning bij het schrijven van uw scriptie.
Studiebelasting
De studiebelasting bedraagt gemiddeld 15 uur per week. Dit is inclusief het volgen van de lessen, het
uitvoeren en de verslaglegging van de praktijkopdrachten trajecten, supervisie, leertherapie, het werken in
oefen- en intervisiegroepen, het maken van opdrachten en het lezen van literatuur.
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Toetsing en Diplomering
Er geldt een 90 procent aanwezigheidsverplichting voor de lesdagen. (Te veel) gemiste lessen kunnen in
overleg met de trainer van de dag worden ingehaald of gecompenseerd. Voor de toetsmomenten,
supervisie, oefen- en intervisiegroep en leertherapie geldt een 100 procent aanwezigheidsverplichting.
Tijdens de opleiding laat u aan de hand van specifieke opdrachten, schriftelijke toetsen en praktijktoetsen
zien dat u beschikt over de gevraagde competenties.
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Inhoud
Hieronder bespreken we eerst de lesonderdelen die in de verdiepingsjaren aan bod komen. Daarna
treft u een schematisch overzicht aan van het lesprogramma per verdiepingsjaar.

Lesonderdelen
Kadering en exploratie
De verschillende onderdelen van de opleiding worden gepresenteerd aan de hand van een fictief gezin. U
maakt kennis met het gezin en leert de gezinsleden steeds beter kennen:
•

de geschiedenis van het gezin en de invloed ervan op het functioneren van het gezin als geheel en de
individuele leden;

•

de verschillende contexten (buurt, school, werk, verenigingen, samenleving) waarbinnen het gezin leeft;

•

de structuur van het gezin (verdieping model van Olson);

•

de afzonderlijke gezinsleden, relevante anderen en hun onderlinge relaties;

•

gebeurtenissen die van invloed zijn op het gezin.

De problemen die zich in (de omgeving van) het gezin voordoen, worden bekeken en gerelateerd aan de
thematieken die in de opleiding aan bod komen. Uiteraard is er ruimte om uw eigen ervaringen te verwerken.
U verwerft een uitgebreid interventierepertoire om effectieve ondersteuning te bieden bij het oplossen van
problemen en klachten.
Therapeutische attitude
In de verdiepingsjaren wordt uitvoerig aandacht besteed aan de grondhouding van de therapeut.
Via zelfanalyse en reflectie exploreert u uw eigen thema’s en vraagstukken en leert u uw eigen krachten
uitgebalanceerd benutten. Onderwerpen:
•

Transactionele Analyse: egotoestanden (ouder – kind- volwassene), dramadriehoek.

•

Innerlijke criticus: eigen blokkades, vooroordelen en ethisch handelen, ontwikkeling van de criticus,
omgaan met de criticus.

Verdiepte gespreksvoering
Het is belangrijk dat u als therapeut in staat bent de cliënt open en oordeelloos uit te nodigen om de eigen
belevingen te delen en hem te helpen de aandacht te richten op mogelijke hulpbronnen die in de eigen
belevingswereld aanwezig zijn. Hiertoe worden de inzichten en vaardigheden op het gebied van empathisch
en respectvol communiceren uit het basisjaar uitgebreid en verdiept.

• Acceptance en Commitment Therapy (ACT): het vergroten van autonomie ten opzichte van overtuigingen
en emoties.

• Narratieve gespreksvoering met het focus op het ontrafelen en reconstrueren van de verhalen
(werkelijkheidsbeleving) van mensen, identiteitsvorming en empowerment.

• Oplossingsgerichte gespreksvoering binnen gezinnen, waarbij de groei van een gezinssysteem weer
ruimte biedt aan de ontwikkeling van individuele gezinsleden.
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Interventierepertoire
Gedurende de opleiding bouwt u een uitgebreid interventierepertoire op om de gezonde ontwikkeling te
stimuleren en uiteenlopende problematiek van emotionele, sociale, gedragsmatige en relationele aard te
kunnen behandelen, zowel op individueel als op systeemniveau.
We maken gebruik van modellen en technieken die aansluiten bij en voortbouwen op die uit het basisjaar:
Oplossingsgericht werken, Systeemgericht werken, Cognitieve gedragstherapie (ACT, Mindfulness), NLP,
Hypnotherapie, Transactionele analyse en Lichaamsgeoriënteerde therapieën. Het werkmodel uit het
basisjaar en het Ziezo-model bieden een stevig raamwerk waar vanuit op samenhangende en geïntegreerde
wijze gewerkt kan worden.
Toepassingsgebieden
Het interventierepertoire kan toegepast worden op verschillende probleem-/klachtgebieden en verder
onderverdeeld worden in verschillende leeftijdscategorieën.
De keuze is gevallen op de meest voorkomende thema’s waarmee cliënten zich wenden tot een therapeut.
•

Emoties en emotieregulatie: woedeaanvallen, angst, somberheid.

•

Problematiek rondom regels en grenzen in het algemeen (luisteren, respect, gehoorzaamheid).

•

Huiswerk en problemen met school.

•

Slaap, eten.

•

Eenzaamheid, pesten/gepest worden, (cyber-)stalking.

•

Gebruik van TV, Social Media, computerspelletjes.

•

Uitgaan, vrienden, seksualiteit, gebruik van alcohol en drugs.

•

Zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfwaardering.

•

Geweld, misbruik, trauma.

•

Verlies en rouw.

•

Depressie en burnout.

Therapeutisch proces
Tijdens de opleiding vindt reflectie plaats op de vormgeving van en bijsturing op het totale therapieproces
plaats. Aandachtspunten:
•

Intake en diagnostiek. Kunnen begrijpen van problematiek/genereren van mogelijkheden in termen van
zowel het individu als van het systeem (gezinscyclus, structurele aspecten van het systeem).

•

Verwijzing/werkveld/sociale kaart.

•

Motiverende gespreksvoering.

•

Voorlichting, psycho-educatie.

•

Monitoren van de vooruitgang.

•

Omgaan me belemmeringen, tegenslag en weerstanden in het proces.

•

Afronding van de therapie.

Integratie en toetsing
Gedurende de opleiding vindt integratie van het geleerde plaats aan de hand van praktijkcasuïstiek en het
toepassen van interventies. Toetsing vindt plaats door live assessments, waarin beeldmateriaal wordt
getoond en het uitvoeren van diverse opdrachten, waaronder de scriptieopdracht.
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Schematisch overzicht lesprogramma
De beschreven onderwerpen worden voor verschillende doelgroepen (kind, jongere, ouders, gezin)
uitgewerkt. Er wordt steeds een relatie gelegd naar het Ziezomodel, de eigen ervaringen en de praktijk van
het begeleiden.

Les

Onderwerp: Eerste verdiepingsjaar

Onderwerp: Tweede verdiepingsjaar

1

Kennismaking en kaderzetting:
het (eigen) gezinsverhaal

Therapeutische attitude:
innerlijke criticus

2

Ziezomodel:
analyse en interventiekeuze

Gedragsproblemen bij kinderen

3

Gezinscyclus en gezinsintake

Uitdagingen in de puberteit en adolescentie

4

Emoties en emotieregulatie 1

Diversiteit

5

Emoties en emotieregulatie 2

Psychopathologie en grensgedrag

6

Faalangst

Narratieve gespreksvoering

7

Therapeutische attitude:
Transactionele Analyse

Oplossingsgerichte gesprekvoering binnen
gezinnen

8

Sociale vermogens 1:
Theory of Mind

Seksualiteit, intimiteit

9

Sociale vermogens 2:
problemen en stoornissen

Seksueel misbruik

10

Pesten

Trauma 1

11

Therapeutische gespreksvoering: ACT

Trauma 2

12

Praktijkdag: integratie aan de hand van
casuïstiek en interventies

Zelfvertrouwen en levenslust

13

Hechtingsproblematiek 1

Burnout en depressie

14

Hechtingsproblematiek 2

Rouw, acceptatie, vergeving 1

15

Zelfbeeld, zelfvertrouwen en
zelfwaardering

Rouw, acceptatie, vergeving 2

16

Therapeutisch proces:
monitoren van de vooruitgang,
belemmeringen in het proces, motiverende
gespreksvoering, behandelfocus

Integratie en examen 1:
live assessment, scriptiepresentatie

17

Toetsing:
live assessment

Integratie en examen 2:
live assessment, scriptiepresentatie
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Kwaliteit en betrouwbaarheid
staan bij ons hoog in het vaandel.

Erkenning
BGL beschikt over verschillende keurmerken die de kwaliteit van onze organisatie en opleidingen
waarborgen.

SNRO
De SNRO is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitswaarborg van beroepsopleidingen en opleidingsinstituten op het terrein van de integrale en complementaire gezondheidszorg. BGL heeft het
kwaliteitskeurmerk SA (Systeem Accreditatie) geaccrediteerd opleidingsinstituut.
De therapeutische verdieping Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie is in combinatie met de Brede coachopleiding en het uitstroomprofiel Kindercoach, Jongerencoach, of Gezins- en Opvoedcoach een Post-HBO
geaccrediteerde opleiding. Deze accreditatie vormt een belangrijke voorwaarden voor aansluiting bij een
beroepsvereniging.

Beroepsverenigingen
Na afronding van de opleiding kunt u zich als therapeut-lid onder voorwaarden aansluiten bij verschillende
beroepsverenigingen. Tijdens de opleiding kunt u zich reeds als student-lid/aspirant-lid aanmelden.
Iedere beroepsvereniging heeft een eigen ballotagecommissie en stelt aanvullende eisen t.a.v.
vooropleiding, medische – en psychosociale basiskennis, intervisie etc., die steeds worden bijgesteld op
basis van de ontwikkelingen in het veld. Voor de precieze eisen verwijzen wij u naar de websites van de
verschillende beroepsorganisaties:
•

NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg): www.de-nfg.nl

•

VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten): www.vit-therapeuten.nl

•

VvvK (Vereniging van en voor Kindertherapeuten): www.vvvk.nl

•

NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen): www.nvpa.org

Bij aansluiting weet u zich verzekerd van de steun van een professionele beroepsvereniging, die samen met
haar leden de kwaliteit van behandelaar en behandeling waarborgt. Of en hoeveel er wordt vergoed door
Kinder-, Jongeren- en Gezinstherapie
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zorgverzekeraars, is afhankelijk van het verzekeringspakket van de cliënt. Op de websites van de
beroepsverenigingen staat een overzicht van welke zorgverzekeraars onder welke voorwaarden vergoeden.
Koepelorganisatie
Koepelorganisaties zijn registratie-instituten voor beroepsbeoefenaren in de complementaire of aanvullende
gezondheidszorg. Genoemde beroepsverenigingen zijn geregistreerd bij de koepelorganisatie RBCZ
(www.rbcz.nu). Sommige zorgverzekeraars werken alleen met therapeuten die zijn aangesloten bij een
koepelorganisatie. Aan een persoonlijk lidmaatschap worden kwaliteitseisen op het gebied van scholing,
praktijkvoering en zorgvuldig handelen gesteld. Raadpleeg de websites voor de specifieke voorwaarden.

Psychosociale Basiskennis
Een van de voorwaarden voor een lidmaatschap van beroepsvereniging en koepelorganisatie heeft
betrekking op het aantoonbaar kunnen maken van voldoende Psychosociale Basiskennis (PsBk) op HBOniveau. CPION en SNRO zijn aangewezen om de accreditatieaanvragen te beoordelen.
De aanvraag van BGL is geaccrediteerd door CPION. Het door CPION erkende diploma PsBK wordt
uitgereikt aan de huidige en nieuwe studenten die succesvol een van onze 3-jarige therapeutische
beroepsopleidingen hebben doorlopen aangevuld met de opleiding Medische Basiskennis van 11,5 dagen.
Vrijstelling voor PsBK wordt verleend aan studenten die:
•

een diploma kunnen overleggen van een door de overheid erkende HBO-Bachelor opleiding met PsBK,
te weten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening , Culturele en
Maatschappelijke Vorming, Creatieve Therapie, Psychologie, Kunstzinnige Therapie, Pedagogie,
Pastoraal werk, Counseling;

•

in het bezit zijn van een geldige BIG-registratie of Europees Certificaat voor Psychotherapie (ECP).
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Doorstromen
Na de opleiding zijn er nog tal van andere mogelijkheden uw verworven competenties verder uit te
breiden en te verdiepen.

Therapeutische verbreding
De tweejarige therapeutische verdieping Integratieve Psychotherapie richt zich op de begeleiding van zowel
de afzonderlijke volwassene als de volwassenen in hun onderlinge partnerrelatie. Belangrijke
uitgangspunten van de opleiding zijn: “innerlijke verdeeldheid als bron van klachten” en “onbewuste
processen als belangrijk hulpmiddel bij veranderingsprocessen”.

Bij- en nascholing
BGL biedt een breed aanbod aan kortdurende bij- en nascholingsactiviteiten in de vorm van trainingen en
masterclasses, waarmee u uw kennis en inzichten kunt verrijken. Kijk op onze website voor een actueel
overzicht.

Trainers
Het trainersteam bestaat uit vakbekwame mensen afkomstig uit verschillende vakdisciplines. Vanuit
hun jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen, jongeren, ouders en gezinnen, verrijken zij
de lessen met veel praktijkvoorbeelden en deskundige adviezen.
Met elkaar hebben zij ervoor gezorgd dat de opleiding niet alleen inhoudelijk boeiend en leerzaam is, maar
ook dat de lesstof op didactisch verantwoorde wijze wordt overgebracht en dat studenten zorgvuldig worden
begeleid in hun leerproces.
Kijk op de website voor een kennismaking met onze trainers.

Prijzen en data
De prijzen en data vindt u terug op de opleidingspagina op onze website.
Al onze opleidingen worden in Hoofddorp en in Driebergen gegeven; een deel van onze opleidingen ook op
onze locaties in Zwolle en Eindhoven.
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Open dagen
U kunt met ons kennismaken door een open dag van BGL & partners te bezoeken. Tijdens de open
dag geven we extra informatie over de opzet en inhoud van verschillende opleidingstrajecten en kunt
u bij ons terecht met al uw vragen. Natuurlijk kunt u meteen even sfeer proeven.
Wij hechten aan een plezierige studieomgeving en een persoonlijke aanpak, dat laten we u graag ervaren.
We organiseren de open dagen meerdere keren per jaar op onze verschillende opleidingslocaties.
Ga naar www.bgl.nl/open-dagen/ voor data en inschrijfmogelijkheden.

Vergoedingsmogelijkheden
Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen)
O&O-fondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Het kan hier gaan om
trainingen van enkele dagen, een cursus van een paar maanden of een volledige opleiding.
Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Omdat de exacte
mogelijkheden en voorwaarden per sector verschillen, kunnen werkgevers het beste bij hun brancheorganisatie navraag doen over de voor hun geldende subsidieregeling voor scholing.

Aftrek studiekosten of andere scholingsuitgaven
Onder enkele voorwaarden zijn de studiekosten of andere scholingsuitgaven voor particulieren aftrekbaar:
•

U of uw fiscale partner heeft de uitgaven voor uw studie gedaan.

•

De opleiding is gericht op uw (toekomstige) beroep of werk.

•

De uitgaven waren hoger dan de drempel van € 250 en lager dan het vastgestelde maximum
aftrekbedrag (meestal € 15.000).

Kosten die kunnen worden opgevoerd zijn: lesgeld, kosten voor studieboeken, (een deel van de) kosten voor
duurzame goederen als bv. een pc of camera en kosten voor EVC-procedures.
Uitgaven voor levensonderhoud, reis- en verblijfskosten, studiereizen en excursies en een studeer- of
werkkamer zijn niet aftrekbaar. Voor de pc en andere duurzame goederen geldt dat u drie jaren achter elkaar
30 procent mag aftrekken. Dus 10 procent niet. Bovendien moet de pc wel aantoonbaar gebruikt worden
voor de studie.
Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).
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Veelgestelde vragen
Heeft u vragen over inschrijven, kosten en betaling, lesdagen, start van de opleiding of
studiemateriaal?
Kijk dan op de website op de Veelgestelde Vragen pagina. U kunt ook contact met ons opnemen via
info@bgl.nl of (023) 5556755.
Ga naar www.bgl.nl/veelgestelde-vragen/

Inschrijven
Sluit de opleiding aan bij uw verwachtingen, dan kunt u zich meteen online inschrijven. Vul het
inschrijfformulier en het intake-formulier in en voeg een CV bij. Wij ontvangen deze formulieren
direct via de e-mail. U ontvangt een kopie van deze formulieren op het door u aangegeven emailadres.
Nadat wij de formulieren hebben ontvangen, gaan wij na of u voldoet aan de toelatingscriteria, te weten
opleidingsniveau HBO/WO, werkervaring en motivatie. Mochten wij naar aanleiding van uw inschrijfformulier,
CV en intake-formulier nog vragen hebben, dan nemen wij telefonisch contact met u op.
Accepteren wij uw inschrijving dan ontvangt u binnen 7 werkdagen na inschrijving een bevestiging. U kunt
zelf op uw inschrijfformulier een voorbehoud maken, bijvoorbeeld van financiering. Wij reserveren dan wel
een plaats voor u in de opleiding. Als het aantal aanmeldingen het maximum bereikt, zullen wij contact met
u opnemen en informeren of u uw voorlopige inschrijving al definitief kan/wil maken.
In de vakantieperiode kan de bevestiging van uw inschrijving langer dan 7 dagen duren, wij vragen hiervoor
uw begrip.
Heeft u vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen via info@bgl.nl of (023) 5556755.
Ga naar www.bgl.nl/online-inschrijven/ om u in te schrijven.
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Over ons
BGL & partners ondersteunt mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Op laagdrempelige wijze
bieden we kwalitatief hoogwaardige opleidingen, bedrijfstrainingen en integrale advies- en
ontwikkeltrajecten.
Onze aanpak is praktijkgericht en ervaringsgericht. Theoretische en methodische kennis wordt direct
gekoppeld aan de praktijk van het zelf doen en zelf ervaren. De rode draad binnen onze activiteiten wordt
gevormd door zelfonderzoek. Inzicht in de eigen natuurlijke reactiepatronen is immers wezenlijk voor het
ontwikkelen van een adequate professionele grondhouding. Het welbevinden en de betrokkenheid van onze
klanten vormen de basis voor een optimaal leerklimaat.
Al meer dan 25 jaar volgen wij maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. De maatschappij verandert, en
daarmee ook de ontwikkelbehoeften van mensen en organisaties. Ons aanbod groeit mee met actuele
wensen en behoeften van mensen die zich willen ontplooien en organisaties die zich willen verbeteren. Met
onze jarenlange ervaring en een stevige dosis realiteitszin weten we precies waar behoefte aan is. Met als
resultaat een breed aanbod van opleidingen, bedrijfstrainingen en vormen van individuele begeleiding. Daar
waar nodig op maat gemaakt.

Hier staan we voor
Onze visie is dat ontwikkeling de basis vormt voor persoonlijk geluk en zakelijk succes. We coachen op
persoonlijke ontwikkeling, werken aan praktische vaardigheden en helpen uw (verborgen) talenten aan te
spreken. Deze intensieve persoonlijke begeleiding brengt diepgang en kwaliteit in uw ontwikkelingsproces. Met onze niet alledaagse benaderingswijze prikkelen we u om op een andere manier naar uzelf, uw
omgeving en vraagstukken te kijken. Zo kunt u elke nieuwe ervaring altijd toepassen in de praktijk van
alledag.

Dit maakt ons anders
Wij hechten sterk aan een aantal in de praktijk beproefde basiswaarden. Het zijn de kwaliteitseisen voor al
onze activiteiten. U vindt ze terug in:
•

een open, persoonlijke benadering: respect voor de eigenheid van ieder individu staat centraal;

•

een flexibele grondhouding: het gaat om het vergroten van de keuzemogelijkheden, zodat effectief
inspelen op veranderingen mogelijk is;

•

een dynamisch innovatieve aanpak: we stimuleren het nemen van initiatief en het betreden van
ongebaande paden en het is een uitdaging om zaken net even anders te benaderen;

•

een werkwijze die gericht is op samenwerking: met gedeelde verantwoordelijkheid wordt gewerkt aan
resultaat en ieders inbreng en kwaliteiten worden optimaal benut.

Wilt u meer weten over BGL, onze visie, aanpak en aanbod? Bel ons gerust: 023 5556755. Of mail
naar info@bgl.nl
Petra Janzweerd
Directeur
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“Fascinerend en inspirerend,
zeer waardevol,
buitengewoon goede trainers”

bezoek onze website:

www.bgl.nl

Best Guide in Learning
BGL & partners helpt en adviseert mensen en
organisaties bij hun ontwikkeling. Op laagdrempelige
wijze bieden we kwalitatief hoogwaardige opleidingen,
bedrijfstrainingen en integrale advies- en
ontwikkeltrajecten.
Meer weten over onze visie en aanpak?
Bel (023) 5556755 of mail naar info@bgl.nl

Wijkermeerstraat 6 | 2131 HA Hoofddorp | T 023 555 67 55 | info@bgl.nl | www.bgl.nl

