Contouren Modules
Algemeen
* Een Module is een individueel samengesteld pakket van één of meerdere theoretische cursussen
en/of activiteiten. Het gaat om een theoretische cursus (Modulaire Cursus) of een gevolgde
activiteit (Modulaire Activiteit) op het gebied van de groeps(psycho)therapie.
* Een onderdeel uit de Module kan op elk moment van de opleiding tot specialistisch
groepstherapeut gevolgd worden en blijft geldig voor de duur van 10 jaar.
Een Modulaire Cursus wordt gegeven door leden-NVGP (minimale eis: belangstellend lid
NVGP) of opleiders van andere SPV-en.
* Een (onderdeel uit een) Module kan een vast opleidingsonderdeel niet vervangen.
* Het maximale aantal punten te vergeven per Modulaire Cursus bedraagt 40.
* Het maximale aantal punten te vergeven per Modulaire Activiteit bedraagt 20.
* Een Modulaire Cursus levert punten op aan de hand van het aantal uren cursus en de kwaliteit
van de literatuur. Indien de kwaliteit van de literatuur volgens de criteria (o.a. 60% niet ouder dan
10 jaar) is goedgekeurd, wordt het aantal punten vastgesteld: het aantal uren cursus is het aantal
punten.
* Cursussen/activiteiten die over groepen gaan en waarin expliciet en methodisch met de groep
gewerkt wordt worden 100% gehonoreerd, onafhankelijk of daarin groepsdynamica aan bod
komt.
* Erkenning voor 3 jaar van een Modulaire Cursus/Activiteit en het toekennen van het aantal
punten geschiedt door een daarvoor ingestelde subcommissie Cursusbeoordeling van de
Opleidingscommissie.
Bij een Modulaire Cursus wordt gedacht aan cursussen over:
* MBT-groepen
* SFT-groepen
* CGT-groepen
* Psychodramagroepen
* Kortdurende groepen (Tijdsgelimiteerde groepen)
* Klinische groepen
* Adolescenten/Jong-volwassenen groepen
* Homogene groepen (vrouwengroep - mannengroep – getraumatiseerden - delinquenten etc.)
* Groepen voor ik-zwakke cliënten
* Groepen over schoolgaanders
* Groepen over groepsvorming (voor politie, huisartsen, mucisi, docenten)
* Pessotherapiegroepen
* Inleiding in Psychodrama
* Systeem/ Partner-relatiegroepen
* Groepen voor ziekenhuispatienten
* Slachtoffer-hulpgroepen
* Stoornisspecifieke groepen (Interpersoonlijke Psychotherapie in groepen voor depressie –
cognitieve therapie in groepen voor angststoornissen)
Draaiboek:
* In het draaiboek wordt aandacht aangeven gegeven aan de betekenis van groepsdynamica
binnen de cursus.
* Er wordt per bijeenkomst een beschrijving gegeven en een literatuurlijst toegevoegd.

Het aantal zittingen groepsleertherapie dat wordt gevolgd boven het minimaal vereiste aantal, kan
tellen als uren voor het Module-pakket.
Wat betreft een Modulaire Activiteit denkt het Bestuur aan:
* Het schrijven van een artikel over groepsdynamica groeps(psycho)therapie in een
wetenschappelijk tijdschrift. Dit kan ook over een wetenschappelijk onderzoek naar
groepsdynamica of groeps(psycho)therapie gaan. De lengte van het artikel is minimaal 2500
woorden. Aantal toe te kennen punten: 10 per 2500 woorden voor de 1e auteur, 4 punten voor
de 2e en 3e auteur. Voor een column, een recensie of een congresverslag worden geen punten
toegekend.
* Het actief deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek over groeps(psycho)therapie.
* Het bijwonen van een congres gericht op groeps(psycho)therapie, zowel van de NVGP als van
een andere organisatie (hele dag): 6 punten
* Een actieve rol in de Vereniging. Deelname aan een commissie van de NVGP: maximaal 2
punten. Actieve rol/lid van een sectie van de NVGP: maximaal 1 punt.
* Het houden van een voordracht over groeps(psycho)therapie op een congres of het geven van
een workshop over groeps(psycho)therapie op een congres: maximaal 10 punten.
* Andere activiteit goedgekeurd door de subcommissie Cursusbeoordeling van de
Opleidingscommissie
Waar de bovenstaande criteria niet voldoende houvast bieden voor een eenduidige beoordeling
beslist de opleidingscommissie.

