PTP – Applicatiecursus Complementaire Behandelwijzen voor professionals

Dutch University College is voor alle opleidingen, cursussen & trainingen en
afstandsonderwijs-programma's (bij-/nascholingen) opgenomen in het SNRORegister als 'HBO-conform Systeem Geaccrediteerd Opleidingsinstituut'.
Registratienummer SNRO SA 14.05.30.42130.01
De PTP-Applicatiecursus Complementaire Behandelwijzen voor professionals* kan gevolgd worden in
aansluiting op de DUC-Afstandsonderwijs-opleiding Praktische Toegepaste Psychologie (Accreditatie:
SNRO SA 14.05.30.42130.01.AO.004.00)
Deze cursus staat verder open voor HBO-afgestudeerde TP-ers, MWD-ers, SPH-ers, CMW-ers en SW-ers.
Na het voltooien van deze cursus zijn zij beroepsbeoefenaren die zich gespecialiseerd hebben in een
complementaire behandelwijze.

n.b. Op basis van het DUC-diploma PTP/(ACB*) + (aankomende)praktijkvoering kan bij de
NFG (Nederlands Federatie Gezondheidszorg, en het N V PA (N ederlands V erbond voor
Psychologen, psychotherapeuten en Agogen) een lidmaatschap worden aangevraagd [en daarmee
mogelijke vergoeding door zorgverzekeraars]. W ij adviseren u echter zich vooraf bij deze
beroepsverenigingen te informeren!!.

Opbouw van de cursus:
De cursus bestaat uit
•
•
•
•

een basisgedeelte (8 ec’s),
een theoretisch gedeelte (11 ec’s);
een beroepsvaardigheidsgedeelte (8 ec’s); en
een afstudeerpaper (4 ec’s).

In totaal omvat de cursus 30 ec’s, wat overeenkomt met 840 sbu.

Vrijstellingen

Een student die meent in aanmerking te komen voor vrijstellingen, kan zich wenden tot de Commissie
Vrijstellingen.

8 ec’s: DE BASIS
Module 1 (4 ec’s)
1] “Geneeswijzen in Nederland | Handboek Complementaire Behandelwijzen voor professionals” –
Corwin Aakster en Fleur Kortekaas – Uitgeverij AnkhHermes - ISBN 9789020211733
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2] “Deskundig Hulpverlenen” – Gerard Egan – Uitgeverij Van Gorcum - (vanaf 11e druk 2012 ) - ISBN
9789023248293
“Merck Manual Medisch Handboek” - Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum – (vanaf 2e herziene editie)
2005 - ISBN 9789031343003 - Naslagwerk
In overleg met de docent dient een aantal hoofdstukken uit ieder boek 1] en 2] te worden bestudeerd; ca.
192 pagina’s = 32 sbu.
Leerdoelen
1.
2.
3.

het verwerven van kennis, op basis van theorieën en onderzoek, die afkomstig zijn uit de reguliere
en complementaire wetenschap; hierbij wordt ook ingegaan op het verband tussen lichaam en
geest;
zicht krijgen op de principes binnen de reguliere en de complementaire beoefening, alsmede op de
overkoepelende principes;
de praktijk van het reguliere en complementaire werk wordt verbonden met de eigen praktijk.

Toets
•

•

Na bestudering van Module 1 wordt de student gevraagd 5 vragen te formuleren en deze te
beantwoorden, waarbij de bestudeerde theorie wordt gecorreleerd aan de eigen praktijkervaring
(25 sbu). Na afronding van de module wordt een paper geschreven van 5 pagina’s over een
zelfgekozen topic (30 sbu).
De cursisten krijgen een take home tentamen, waarin een casus dient te worden uitgewerkt,
waarbij gebruik gemaakt dient te worden van de literatuur die in deze module is behandeld (25
sbu).

Module 2 (4 ec’s)
3] Handboek “Psychologische gespreksvoering |een basis voor hulpverlening” – G.Lang/H.T. Van der
Molen - Uitgeverij Nelissen – vanaf 12 e druk 2004 - ISBN 9024409616
4] Handboek “Transactionele Analyse” – Ian Stewart & Vann Joines – Uitgeverij SWP – vanaf 5e druk 2004
- ISBN 9066652039
5] Handboek “Ontwikkelingsgericht coachen” – Rudy Vandamme - Samenvatting 4e druk 2007. Martin
van der Jagt, maart 2016 (pdf) ISBN 9789490384074 (aanbevolen literatuur)
In overleg met de docent dient een aantal hoofdstukken uit ieder boek 3] en 4] te worden bestudeerd; ca.
192 pagina’s = 32 sbu.
Leerdoelen
1.
2.
3.

Inzicht verwerven in de processen die een rol spelen bij het voeren van hulpverleningsgesprekken;
Leren zien wat voor invloed het eigen gedrag van de hulpverlener heeft op degene die hij wil
helpen;
Kennisnemen van de concrete professionele vaardigheden die men nodig heeft om iemand met
een persoonlijk probleem te helpen.

Toets:
•

Na bestudering van deze module wordt de student gevraagd 5 vragen te formuleren en deze te
beantwoorden, waarbij de bestudeerde theorie wordt gecorreleerd aan de eigen praktijkervaring
(25 sbu). Na afronding van de module wordt een korte film ingeleverd, waarin een gesprek wordt
opgenomen dat alle aspecten van een psychologisch gesprek omvat. De student voegt in één of
twee A4-tjes een korte beschrijving toe van het gesprek a.d.h.v. inleiding, probleemstelling,
rolkeuze, theoretische achtergrond en strategiebepaling, i.c. de psychologische stroming die ten
grondslag ligt aan de keuze van de gespreksaanpak (30 sbu).
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•

De cursisten krijgen een take home tentamen, waarin een casus dient te worden uitgewerkt,
waarbij gebruik gemaakt dient te worden van de literatuur die in deze module is behandeld (25
sbu).
11 ec’s: THEORIE: KENNIS EN KUNDE

Het theoretisch gedeelte bestaat uit literatuur, dat besproken en toegelicht wordt in hoorcolleges. De
opgedane kennis wordt toegepast in de praktijk door het trainen met de lesstof, en inter- en
supervisiebijeenkomsten.
Literatuur (4 ec’s = 112 sbu x 6 pag. = 672 pag.)
•
•
•
•

Handouts van DUC
Uittreksels
Leuner, Hans Carl - “Dagdroomtherapie (240 pagina’s) - waarschijnlijk alleen antiquarisch te
koop – ISBN 9789063253974
Olgers, Jos: “De binnenwereld spreekt” (350 pagina’s) ISBN 9789463451420

Hoor- en werkcolleges / trainingen
Hoorcolleges (2 ec’s = 56 sbu)
In de 16 bijeenkomsten (8 per kwartaal) worden wekelijks 2 hoorcolleges gegeven van 1,5 uur.
•
•

Freud en Erickson als grondleggers van de hypnose
Uitleg over de technieken en modellen

Werkcolleges / trainingen (3 ec’s = 84 sbu)
In de 16 bijeenkomsten wordt veel geoefend met de lesstof. De student leert omgaan met de technieken en
werkvormen. De student doet ervaring op als cliënt en als hulpverlener in spe.
Technieken
- Inductietechnieken
- Imaginatietechnieken
- Regressietechnieken
- NLP-technieken
Werkvormen / hulpverleningsmodellen:
• Voice Dialogue
• Inner Child
• Problem solving
Leerdoelen
1.
2.
3.
4.
5.

Kennisnemen van de klassieke auteurs t.a.v imaginatie en trance;
Kennisnemen van de relatie tussen de psychoanalyse en therapieën die trance gebruiken
Kennisnemen van technieken en modellen
Inzicht verwerven in de relatie tussen de psychoanalyse en technieken
Het in praktijk brengen van deze technieken en modellen.

Toets (2 ec’s = 56 sbu)
•

De cursisten krijgen een Open Boek tentamen, waarin de theorie getoetst wordt a.d.h.v. het
toepassen op een casus
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•

De cursisten krijgen twee maal een praktijktoets. Na de eerste kwartaal zullen zij aan de hand van
een intake een cliënt met behulp van een techniek behandelen; als zij deze eerste toets met een
voldoende afronden, worden zij toegelaten tot de tweede praktijktoets die aan het eind van het
tweede kwartaal zal worden afgelegd. Deze tweede toets is de eindtoets.
8 ec’s : BEROEPSVAARDIGHEID

Praktijk (6 ec’s = 168 sbu)
oefenen met 10 cliënten (15 uur per cliënt)
•
•
•
•

Intakegesprek - 6 uur (uitwerken, hypothesen opstellen, nader onderzoek, voorlopig behandelplan)
Vier sessies - 8 uur (uitwerken, herziening van behandelplan, nieuwe doelstellingen, bespreken
met collega’s)
Twee supervisiegesprekken met de beroepsdocent
Eindgesprek – 3 uur (verslaglegging, mogelijke doorverwijzing, eindrapportage)

Toets (2 ec’s = 56 sbu)
•
•

de cursist maakt een verslag van zijn behandelingen (van intake t/m eindgesprek)
de cursist maakt een verslag van de behandelingen die hij heeft ondergaan (van intake t/m
eindgesprek).
4 ec’s: AFSTUDEERVERSLAG

Scriptie
Het studieprogramma wordt afgesloten met een scriptie (140 sbu).
Voorwaarden:
A. de scriptie is gebaseerd op de beschrijving en analyse van een door de student gekozen
thema.
B. de structuur van de scriptie:
uitgewerkt op A-4 formaat
regelspatie 1 ½
voorzijde: titel onderwerp, naam van de universiteit (DUC)
eerste pagina: titel onderwerp, naam universiteit, docent en student, plaats en jaar
voorwoord, introductie
inhoudsopgave met paginering
inhoud ca. 25 pagina’s
conclusie
literatuurlijst
Cursusprijs
De cursusprijs is afhankelijk van het aantal deelnemers per groep. De groepsgrootte kan variëren van 15
– 20 – 25 – 30 deelnemers. De cursusprijzen worden binnenkort nader bekendgemaakt (incl. colleges,
begeleiding, beoordeling tentamens/toetsen, koffie/thee, diploma); excl. studieboeken
Colleges
De colleges worden verzorgd op een nader te bepalen locatie:………………………..
Data:………………………

Diploma
Nadat de cursus is afgesloten met positief resultaat wordt een
geaccrediteerd DUC-diploma uitgereikt (SNRO/HBO Conform) – 840 sbu
= 30 ec’s.
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