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Vernieuwing in groepstherapie en opleiding
Een Chinees restaurant dat met succes is verbouwd tot een druk bezocht
Nederlands restaurant, leek de opleidingscommissie een perfecte locatie voor
een inspirerende middag voor de opleiders van de NVGP.
De middag werd geopend door de voorzitter, Annemarie Booij, met de
belangrijkste vernieuwingen binnen de opleidingsstructuur, die de NVGPopleidingsroute aantrekkelijker en toegankelijker maken voor nieuwe en
bestaande leden.
Aansluitend werden we meegenomen in de nieuwe wereld van online
groepstherapie, door Pepijn Steures en Bram van der Boom.
Als echte pioniers verkennen ze op dit gebied nu ook wetenschappelijk
onderzoek.
Van pionieren naar kwalitatief onderzoek gingen we door de presentatie van
Edith de Wolf. Ze vertelde over haar wetenschappelijk onderzoek naar het
therapeutisch sturen van het proces in een CGT-groep voor daders van huiselijk
geweld. Wat zijn nu de werkelijke therapeutische factoren?
Bij elke verbouwing horen uitdagingen en wordt het plan bekeken in grotere
context. Maria van Noort besprak hoe we op internationaal gebied (IAGP)meer
cultuursensitief kunnen werken. Samenwerkingsvormen in klein en groot
verband. Ze gaf voorbeelden uit de praktijk waarin ze het genogram als
helpende tool ervaarde.
Na de pauze was er tijd voor het interactieve deel van de middag
In subgroepen gingen de opleiders aan de slag met door de commissie
voorgestelde ideeën. De Cursusgevers raakten in gesprek hoe ze het
enthousiasme van opleidelingen voor de cursussen zouden kunnen vergroten.
Leertherapeuten gingen aan de slag met diversiteit en effectieve vormen van
leertherapie. Supervisoren bespraken hoe ze staande bleven tussen alle nieuwe
spelers op het groepstherapie speelveld.
Groepje cultuursenitiviteit bogen zich over hoe ontwikkel je cultuursensitiviteit
in de groepstherapie?
Groepje Blanco; Eigen ideeën/voorstellen?
Hier een paar verbouwingsvoorstellen die langskwamen in de subgroepen;

Investeren in het verkleinen van de regionale verschillen in opleidingsland ten
gunste van de groepstherapie, bij opleidingstrajecten een groepssupervisie
module na groepsdynamica basiscursus aanbieden, onderwijs aantrekkelijker
maken door meer cohesie bevorderende werkvormen (denk aan speeddating),
gebruik van moderne technologie , meer rekening houden met verschillende
leerstijlen, opzetten van een database werkvormen voor docenten op en last
but not least focus houden op de kracht van de groepsdynamica om ons
staande te houden in het huidige therapeutisch krachtenveld.
Conclusie van de middag;
Deze middag toonde maar weer aan dat onze vereniging de fundamenten heeft
om een grote verbouwing te kunnen dragen.

Fijn dat jullie er waren!
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