Aankondiging Basiscursus CGT incl Motiverende Gespreksvoering 3.0 Den Bosch 16 april 2020.
Vanaf 16 april 2020 gaat er in Den Bosch een nieuwe geaccrediteerde 100-uurs Basiscursus
Cognitieve Gedragstherapie van start. Deze wordt in samenwerking met een GGZ-instelling
georganiseerd en kan daardoor tegen een verlaagd tarief van 2.000 euro per cursist worden
aangeboden. Hieronder lichten we je er een en ander over toe.
Gereduceerd tarief
Omdat de GGZ-instelling een cursusruimte ter beschikking stelt, wordt de cursus aangeboden tegen
een tarief van 2.000 euro per cursist (incl digitale reader, koffie en thee, excl boeken en lunch).
Locatie
De cursus vindt plaats op slechts 50 meter lopen van NS-station Den Bosch. En is daarmee met het
OV zeer goed bereikbaar.
Data
De klassikale bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data (donderdagen met tijdstip 9.30–
16.30):
16 april
7 mei
28 mei
11 juni
25 juni
9 juli
20 augustus
3 september
24 september
8 oktober
Tussen de klassikale bijeenkomsten door werk je in een online-omgeving aan online-opdrachten en
vinden er online-bijeenkomsten plaats.
Docent
De cursus zal worden verzorgd door Bas de Weerd. Hij is Klinisch Psycholoog, Supervisor VGCT,
Hoofddocent aan de GZ-opleiding in Nijmegen en een zeer kundige docent. Hij geeft cursussen
Cognitieve Gedragstherapie voor diverse instellingen (zoals je onder meer hier kunt zien) en heeft
een eigen praktijk van waaruit hij therapie en supervisie geeft.
Onderstaand tref je een “studentevaluatie” van een cursus die hij onlangs aan de GZ-opleiding heeft
gegeven. Deze geeft je een beeld van hoe cursisten hem als docent waarderen.
Inhoud van de cursus
De cursus behandelt dezelfde onderwerpen als andere Basiscursussen bij Beldman Opleidingen.
Meer inhoudelijke informatie over de cursus vind je:
https://www.beldmanopleidingen.nl/basiscursus-cgt-3/.
En heeft dus dezelfde accreditaties (waaronder bij de VGCT).
Inschrijven
Mocht je je in willen schrijven, dan kan dat via de volgende link:
https://www.beldmanopleidingen.nl/basiscursus-cgt-3/schrijf-basiscursus-cgt/. En dan bij de vraag
“Voor welke editie schrijf je je in?” de editie “Den Bosch, startdatum donderdag 16 april 2020”.
www.beldmanopleidingen.nl

We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet
om contact op te nemen. En anders zien we je inschrijving tegemoet.
Met vriendelijke groet (mede namens Bas de Weerd),
Gerben Beldman

m: 0645316634
e: gerben@beldmanopleidingen.nl
w: www.beldmanopleidingen.nl

Bijlage 1: studentevaluatie Bas de Weerd GZ-opleiding RCSW
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