Lesgeven? Een vak apart!
Cursus didactiek voor aspirant-docenten groepsdynamica/groepstherapie
Voor wie
Belangstellenden met ideeën over een cursus maar met nog een drempel om cursusgever te worden. De
potentiële cursusgever krijgt kennis, vaardigheden, technieken en tips aangereikt over het opzetten en
geven van een basiscursus groepsdynamica of specialistische cursus groepstherapie. De cursus vormt
een goede voorbereiding op het lesgeven, maar is geen screening voor de bekwaamheid als
cursusgever. Een screening hiervoor dient desgewenst apart te worden aangevraagd bij de
Opleidingscommissie van de NVGP. Dit kan vanaf 3 jaar gewoon lidmaatschap als groepstherapeut.
Docenten
De NVGP-cursusgevers Willem de Haas en Marc Daemen
Doelstelling: het gaat om didactiek
Cursus geven is leuk en inspirerend. Het geeft voldoening je ervaring door te geven. En het helpt ook
nog eens om je vak als groepstherapeut up to date te houden.
Cursus geven is wel een ander vak dan groepstherapie doen, ook al zijn er overeenkomsten. Het is
daarom nuttig potentiële cursusgevers iets mee te geven over het vak van docent, en met name over de
manier van onderwijs geven: didactiek. De aspirant-cursusgever krijgt in deze beknopte cursus
didactische uitgangspunten, onderwijs- en oefenvormen aangereikt, en er is aandacht voor de eigen stijl
van lesgeven.
Werkwijze en onderwerpen
De cursus is gestructureerd van opzet en omvat 4 bijeenkomsten van 4 uur inclusief maaltijdpauze.
Iedere bijeenkomst heeft een centraal thema met daaraan gekoppeld een theoriebespreking en
vaardigheidsoefening. Aan begin en eind van de bijeenkomst wordt het geleerde verbonden met de
dagelijkse praktijk door het bespreken van onderwijscasuïstiek. De volgende thema’s komen onder
meer aan bod: Structuur van de NVGP opleiding. Didactische visies. Het opzetten en starten van een
cursus. Eigen leerstijl. Oefenvormen voor vaardigheidstraining, rollenspel, casuïstiekbespreking,
theoriebespreking en gebruik van videofragmenten. Feedback, toetsing en beoordeling.







Kosten
Prijsindicatie: €795,- per deelnemer, inclusief broodjes en koffie/thee in de eetpauze
Waar en wanneer
Utrecht Oudenoord 6 (= nieuwe gebouw RINO Groep, op loopafstand van CS)
Vier donderdagavonden van 16.30 - 20.30 uur:
25 januari en 8 februari, 8 en 29 maart 2018
Informatie en aanmelding
Informatie: m.daemen@ggzwnb.nl of haaswillem@gmail.com
Aanmelding bij secretariaat Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en
Groepspsychotherapie Maliebaan 87 3581 CG Utrecht
tel: 030-6701425 e-mail: secretariaat@groepspsychotherapie.nl
internet: www.groepspsychotherapie.nl
Accreditatie voor herregistratie specialisten is aangevraagd bij NVvP en FGzPt
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