‘Diagnostiek bij adoptie’
- ééndaagse training voor professionals -

Cursusinhoud
De meeste (jeugd)hulpverleners hebben wel eens te maken met adoptiegezinnen. Echter,
weinigen zo vaak dat zij hierin gespecialiseerd raken. Hierdoor kan de invloed van adoptie en
adoptiegerelateerde onderwerpen onderbelicht blijven. Denk aan de seksuele ontwikkeling van
een adoptiekind in relatie tot (onverwerkte) onvruchtbaarheid van de adoptieouders. Een ander
risico is dat de focus teveel op adoptie komt te liggen. Wanneer een adoptiekind bijvoorbeeld een
zeer belaste achtergrond heeft, bestaat de neiging om de oorzaak van een
verstoorde hechtingsrelatie alleen te zoeken in de geschiedenis van het adoptiekind waardoor
andere factoren onvoldoende worden uitgevraagd.
In deze training worden aan dan hand van het boek ‘Vragen over Adoptie’ handvatten
aangeboden om met gerichte vragen en achtergrondinformatie een evenwichtig beeld te vormen
van de krachten, kwetsbaarheid en hulpvragen van een adoptiegezin. En er worden voorbeelden
gegeven hoe deze factoren op elkaar kunnen inwerken. Het doel van deze training is het
verhogen van adoptiealertheid bij hulpverleners en tegelijkertijd waakzaam te zijn d
de professionele nuance te behouden.
Om maximaal van de cursus te kunnen profiteren, is het aan te bevelen dat de cursist bij aanvang
reeds enige jaren werkervaring heeft. Men hoeft niet zeer ervaren te zijn in het adoptieveld maar
wel vertrouwd zijn met het afnemen van een anamnese en gewend zijn systemisch te denken.
Deze cursus is de afgelopen jaren een aantal malen met succes gegeven voor het NIP. De
training of de gedeelte daarvan in de vorm van workshops en lezingen wordt soms in Nederland
of het buitenland op locatie gegeven.
Doelstelling/eindtermen van het cursusonderdeel
Na afloop van de cursus heeft men handvatten om een anamnese af te nemen die aansluit bij een
adoptiegezin.
Werkwijze/didactische werkvormen
Plenair interactief college, casuïstiek (plenair en in subgroepjes). Eigen casuïstiek is welkom (bij
voorkeur vooraf mailen zodat bekeken kan worden in hoeverre de casus zich goed leent voor
plenaire behandeling met voldoende didactische relevantie voor de overige cursisten).
Toetsvorm
Beoordeling geschiedt aan de hand van aanwezigheid (minimaal 90%), een afsluitende
schriftelijke toets en actieve deelname. Een beoordeling van minimaal een voldoende is
noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een certificaat met volledige accreditatie. Bij een
onvoldoende beoordeling of afzien van deelname aan de toets, ontvangt de cursist een certificaat
dat uitsluitend in aanmerking komt voor 4 uur (her)registratie voor de Kinder- en Jeugdpsycholoog
NIP titel. Een onvoldoende toets kan binnen vier weken eenmalig herkanst worden.
Accreditatie
De cursus is bij een voldoende beoordeling van de cursist geaccrediteerd (destijds aangevraagd
door Stichting Training en scholing van het NIP) voor de volgende academische (her)registraties:
• NVO Orthopedagoog Generalist
: 7 uur (6 uur Diagnostiek en 1 uur Indicatiestelling)
• Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
: 7 uur
Docent
Drs. Ruth Willems is Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en psycholoog NIP en mediator NMI. Ruth
Willems heeft een eigen praktijk voor eerstelijnspsychologische hulp. Tevens is zij aangesloten bij
de NVPA. Voor gespecialiseerde zorg komen adoptiegezinnen, ouders en/of geadopteerden uit
het gehele land naar Hulp op IJburg. Nadere informatie? Mail vrijblijvend naar
info@hulpopijburg.nl.
Inschrijven of informatie?
Wilt u een in-company training of een lezing/workshop organiseren, schrijft u dan een mail naar
info@hulpopijburg.nl. Voor een ‘all-in’ honorarium (inclusief voorbereiding, reistijd en -kosten,
accreditatiekosten, afhandeling, cursusmaterialen en certificaten) komt Ruth Willems naar uw
instelling of andere door u geregelde locatie (lunch en beamer worden door de aanvrager
beschikbaar gesteld) en verzorgt een inspirerend dagprogramma.
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Op deze cursus zijn de algemene voorwaarden van
Hulp op IJburg van toepassing. Op verzoek kunt u hiervan kosteloos een exemplaar toegestuurd
krijgen of deze downloaden via www.hulpopijburg.nl.

