Opleiding Systeemtherapie MoleMann 2019
Algemeen
MoleMann Mental Health is een 15 jaar jonge GGz organisatie met vestigingen in Flevoland,
Friesland, Noord- en Zuid Holland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Er werken zo’n 160 collega’s bij
MoleMann.
Wij bieden volwassenen en kinderen met psychiatrische stoornissen zowel generalistische basis- als
specialistische GGZ. Na vakkundige en vraaggerichte diagnostiek, starten wij snel met een
doelgerichte behandeling die aansluit op de problemen en wensen van de patiënt. Kenmerkend en
de kracht voor onze werkwijze is, dat de sociale omgeving (gezin, familie en/ of andere belangrijke
mensen) van de patiënt nadrukkelijk bij de behandeling en bij het herstel wordt betrokken.
Onze kernwaarden zijn: Systemisch, echt contact en professionele autonomie.
MoleMann staat bekend om haar systemische visie en heeft een eigen, geaccrediteerde
systeemopleiding.
Door de kleinschaligheid van onze vestigingen zijn wij goed en laagdrempelig bereikbaar voor onze
patiënten en verwijzers. Elke vestiging bestaat uit een team van hoogopgeleide professionals
waaronder psychiaters, GZ-psychologen en systeemtherapeuten die nauw en in een goede sfeer met
elkaar samenwerken.
Inleiding
In november 2019 start bij MoleMann de postmaster opleiding Systeemtherapie. Deze opleiding
duurt ruim één jaar (22 bijeenkomsten, totaal 132 uur) en wordt op de vrijdag om de week in
Soesterberg gegeven. Er is plaats voor 18 cursisten waarvan ongeveer 6 cursisten van buiten de
MoleMann organisatie komen. We willen een gevarieerde groep om zoveel mogelijk van elkaar te
leren.
De afgeronde opleiding is de toegang tot het NVRG lidmaatschap als systeemtherapeut. De cursus
wordt gegeven door Elien van Oostendorp (gz-psycholoog en systeemtherapeut bij MoleMann) als
hoofddocent, afwisselend met andere systeemtherapeuten (psychiaters en gz-psychologen) van
MoleMann. De opleiding biedt je kennis; theorie; handvatten en oefening in het ontwikkelen van een
systeemgerichte houding; het werken met gezinnen en stellen; met de omgeving van gezinnen zoals
ook verwijzers en andere hulpverleningsinstanties; het inbedden van psychiatrische diagnoses in de
systeembehandeling en het systeemgericht handelen in crisissituaties. Vele werkwijzen passeren
daarbij de revue, al ligt er wel een nadruk op het narratieve denken en op het hechtingsgerichte
werken.
Opzet van de opleiding
 Inhoud
De opleiding bestaat uit drie delen, de basiscursus en de verdieping, en het blok wetenschap-inopleiding tussen de twee cursusdelen in. De cursus start op vrijdag 8 november 2019 en duurt tot en
met vrijdag 11 december 2020. Het betreft 22 tweewekelijkse bijeenkomsten. Er dient in het
cursusjaar tenminste 1 serie supervisie à 25 uur gevolgd te zijn.
Tezamen met twee specialistische cursussen van ieder 40 uur of één van 80 uur (deze worden niet
intern gegeven) levert deze opleiding de totale theoretisch-technische cursus (TTC à 212 uur) die
vereist is voor het aanvragen van het NVRG–lidmaatschap als systeemtherapeut.
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 Praktische zaken -> cursusdata en lestijden
2019
8 nov, 22 nov, 6 dec.
2020
10 jan, 24 jan, 7 feb, 6 mrt, 20 mrt, 3 april, 17 april, 15 mei, 29 mei,
12 juni, 26 juni, 10 juli, 11 sept, 25 sept, 9 okt, 30 okt, 13 nov, 27 nov, 11 dec, 18 dec (reserve dag).
De cursus wordt gegeven op vrijdagen op de MoleMann locatie in Soesterberg (Sterrenbergweg 44,
voldoende parkeergelegenheid). Een bijeenkomst betreft 6 studie-uren. De start is om 9.30 uur,
pauze van 13 tot 14 uur en vervolgens het tweede deel van de bijeenkomst tot 16.30 uur. Koffie,
thee en water is aanwezig, je lunch verzorg je zelf door een broodje mee te nemen of even het dorp
in te gaan (15 minuten lopen, 5 minuten met de auto).
Voorwaarden voor deelname
Als vooropleidingseis geldt een afgeronde masteropleiding (HBO/universitair) in de sociale- of
gedragswetenschappen of in de geneeskunde (zie ook de vooropleidingseisen van de NVRG op
www.NVRG.nl). Als je in het bezit bent van een HBO opleiding dien je toestemming te hebben van de
NVRG.
Kosten
1 € 4.750,- (incl. BTW)l BTW?
2 1 serie supervisie à 25 uur
3 2 studieboeken
4 zelfstudie
Literatuur
Voor de opleiding dienen de cursisten twee boeken aan te schaffen; de overige literatuur wordt
digitaal aangeleverd.
Accreditatiepunten
Accreditatie wordt bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie aangevraagd.
Certificaat
De deelnemer ontvangt een certificaat indien hij/zij minimaal 90% aanwezig is geweest en de cursus
met goed gevolg heeft afgerond.
Afronding
De vooruitgang van de cursisten wordt tussendoor geëvalueerd en aan het eind van de opleiding
getoetst op basis van een bandopname. Bij twijfels over het slagen, zulks ter beoordeling door de
hoofddocent, wordt een herkansing ingepland.
Aanmelding en verdere procedure
Geïnteresseerden kunnen zich per mail aanmelden bij p&o@molemann.nl. Svp in het onderwerp
van de mail aangeven: ‘SO 2020’ + ‘achternaam’. Behalve een korte motivatie verwachten wij een
CV. Je kan uiteraard voor meer informatie ook eerst bellen met Brenda Kroes-Smid op 088-0201155
of Natascha van der Knaap op 088-0201123.
Er volgt een aannamegesprek met Elien van Oostendorp en Brenda Kroes-Smid van HR, waarin wordt
besproken of de keuze voor de opleiding en de timing passend is.
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Meer informatie
Voor inhoudelijke vragen kan je mailen naar elien.vanoostendorp@molemann.nl. Voor
organisatorische vragen kan je mailen naar p&o@molemann.nl, Brenda Kroes-Smid of Natascha van
der Knaap.
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