
 
 
 
 

Post-hbo opleiding 
forensisch 
psychiatrisch 
werken



Werken in de forensische psychiatrie 
vraagt om een specifieke benadering 
en deskundigheid. 

In deze opleiding doe je de 
competenties op die je nodig hebt 
als professional in de 24-uurszorg op 
een forensische afdeling in de ggz, 
de verslavingszorg of de verstandelijk 
gehandicaptenzorg. De opleiding 
vindt zoveel mogelijk plaats in de 
instellingen van de deelnemers aan 
de opleiding, zodat je bij elkaar in de 
keuken kunt kijken.
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  Hoofdopleider Petra Schaftenaar: 

‘ Als je het perspectief van je cliënt 
leert zien, kun je beter bij hem  
aansluiten’

Waar draait het om in deze opleiding?
‘Als je werkt op een forensische afdeling in de ggz, de 
verslavingszorg of de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking, dan heb je elke dag te maken met de spanning 
tussen twee uitersten. Aan de ene kant ben je bezig met 
controle en het beheersen van gedrag, aan de andere kant 
wil je je cliënt de ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen en 
verantwoordelijkheid te leren nemen. Dat laatste is waar deze 
opleiding om draait. Je leert dat adequate begeleiding bestaat 
uit twee dingen. Enerzijds beïnvloed je de factoren van de 
cliënt, anderzijds die van de context – zowel de context van 
de cliënt als die van de zorginstelling. Beide zijn nodig om een 
omgeving te creëren waarin de cliënt zich kan ontwikkelen. Als 
professional in de 24-uurszorg is die context bij uitstek jouw 
werkterrein.’ 
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Wat maakt deze opleiding uniek?
‘We besteden veel aandacht aan het perspectief van de cliënt. 
Als je dat leert zien, kun je de ervaring van de ander snappen 
en beter bij hem aansluiten. Onze ervaringsdeskundige 
docent Toon Walravens kan je dat als geen ander duidelijk 
maken. Iedereen in dit vak kent wel de situatie dat een cliënt 
moeilijkheden veroorzaakt op de afdeling. Je natuurlijke neiging 
is dan om dat gedrag te willen beheersen, bijvoorbeeld door 
diegene weg te sturen of te straffen. We weten uit onderzoek 
echter dat mensen daar niets van leren. In deze opleiding leer 
je anders reageren: op een manier waarmee je iemand verder 
helpt. Dat is verschrikkelijk moeilijk, maar het levert zoveel 
meer op voor je cliënt en het maakt dit vak voor jou nog zoveel 
mooier.’  

Welke kennis en vaardigheden voor  
de praktijk krijg je mee?
‘Ten eerste doe je een heel scala aan praktische handvatten 
en vaardigheden op die je zo in je dagelijkse begeleiding kunt 
inzetten. En ten tweede ontwikkel je je eigen visie op de zorg. 
Die heb je nodig om de context op jouw werkplek positief 
te kunnen beïnvloeden. Dat vraagt van je dat je daarop kunt 
reflecteren en weet hoe je dit soort zaken bespreekt met 
je collega’s. Met die bagage draag je direct bij aan zaken 
als herstelgericht werken, een positief leefklimaat en het 
terugdringen van dwang en drang. Zo ontwikkel je niet alleen 
jezelf, maar ook je team en je afdeling.’

  Hoofdopleider Petra Schaftenaar:

‘ Je ontwikkelt niet alleen 
jezelf, maar ook je team en 
je afdeling’
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Karin Eken, senior verpleegkundige  
bij Inforsa in Amsterdam

‘Les krijgen van docenten die 
echt uit het werkveld komen 
en met passie hun kennis 
weten over te brengen – dat is 
natuurlijk het allermooiste.’

‘Tijdens de opleiding kijk je 
ook bij elkaar in de kliniek. Die 
uitwisseling van ideeën en 
ervaringen met vakgenoten 
heeft mij enorm geïnspireerd.’

‘Ik vond het heel verhelderend 
om te ontdekken hoe wij de 
manier kunnen verbeteren 
waarop wij cliënten met een 
lichte verstandelijke beperking 
benaderen.’

‘Met de kennis die ik heb 
opgedaan van de wet- en 
regelgeving weet ik precies wat 
ik binnen elke maatregel mag 
en kan doen, en kan ik dat onze 
cliënten ook goed uitleggen.’ 

‘In dit vak kom je jezelf 
voortdurend tegen en daarin 
blijf je je ontwikkelen. Door een 
persoonlijk ontwikkelingsplan 
te maken, word je je bewust van 
waar je staat en hoe je verder 
wilt.’ 
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Voor wie
–  sociaal-psychiatrisch 

verpleegkundige
– hbo-verpleegkundige
–  sociaal-pedagogisch 

hulpverlener
– maatschappelijk werker

Hoe je getoetst wordt
– toetsen
– eindopdracht

Wat je leert
– psychopathologie
– dwang- en drangreductie
– leefklimaat en relationele zorg
– herstel- en krachtgericht werken
– risicotaxatie
– recht

Hoofdopleider
– Petra Schaftenaar MSc

Hoeveel tijd het kost
–  10 lesdagen in Utrecht of in een 

instelling elders in het land: 
twee achtereenvolgende dagen 
per maand, verdeeld over vijf 
maanden

– 6 uur zelfstudie per lesdag

Accreditaties
– V&V (wordt aangevraagd)
– BAMw (wordt aangevraagd)
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Meer informatie 
en inschrijven
Kijk voor meer informatie over 
data, aanmeldingsformulier, 
accreditatie, docenten en 
praktische zaken op 
www.rinogroep.nl/
forensischpsychiatrischwerken

Samenwerkingspartners
Deze opleiding maakt onderdeel 
uit van de Forensische Academie, 
een samenwerkingsverband van 
De Forensische Zorgspecialisten 
en de RINO Groep.

Cedeo-erkend
De RINO Groep is een Cedeo- 
erkend opleidingsinstituut.
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Meer informatie:
infodesk@rinogroep.nl

RINO Groep
Oudenoord 6 
3513 ER Utrecht
030 230 84 50
www.rinogroep.nl
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linkedin.com.company/rinogroep

@RINOGroep

facebook.com/rinogroep


