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  Voorwoord

In 2006 gaf de Raad voor Bekwaamheidsontwikkeling in de verslavingszorg (RvBO) een 

opdracht aan het IVO te Rotterdam (onderzoeksinstituut naar leefwijzen en verslaving) om de 

kwaliteit van verslavingsonderwijs in het HBO (en bij universiteiten) te onderzoeken.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 77% van de HBO opleidingen (enige) aandacht 

besteedde aan verslavingsproblematiek. Dat gebeurde vooral binnen verpleegkundige en 

agogische opleidingen. Verder bleek dat er in het onderwijs nauwelijks aandacht was voor 

nieuwe ontwikkelingen en nieuwe en effectief gebleken behandelmethoden zoals motive-

rende gespreksvoering, terugvalmanagement, leefstijltrainingen etc. Ook sloot het onderwijs 

onvoldoende aan bij de dagelijkse praktijk van de zorg aan verslaafden.

Uit een ander onderzoek bleek dat ongeveer 1/3 van de instromende jonge hulpverleners met 

een HBO opleiding, na ruim een jaar weer vetrokken was.

Deze feiten waren voor de RvBO aanleiding om enkele innovatieprojecten te ondersteunen 

waaronder het ontwikkelen van minoren verslavingskunde bij Hogeschool Windesheim en het 

instellen van een lectoraat verslavingszorg bij Hogeschool InHolland.

Inmiddels zijn we 4 jaar verder en kunnen we begin 2010 terugblikkend met voldoening con-

stateren dat inmiddels ca. tien hogescholen, goed gespreid over Nederland, minor(en) versla-

vingskunde uitvoeren.

Dit verslavingsonderwijs is sterk gebaseerd op het “Zwolse model”, dat wil zeggen vraag-

gestuurd, met zoveel mogelijke afstemming van het onderwijs op de te leren competenties 

die door de verslavingszorg aan instromers worden gesteld. Verder met veel aandacht voor 

(nieuwe) richtlijnen en interventies die door het vernieuwingsproject Resultaten Scoren zijn 

ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld motiverende gespreksvoering, leefstijltraining, preventie en 

dubbele diagnose.

Het resultaat van deze initiatieven en ervaringen is uitvoerig beschreven in deze handleiding 

Hoger Beroepsonderwijs Verslavingskunde. Auteur Alie Weerman, 1 van de Zwolse pioniers 

van de minor verslavingskunde, heeft prachtig werk verricht door deze publicatie te schrijven 

in opdracht van de Raad voor Bekwaamheidsontwikkeling (RvBO). De handleiding is mede tot 

stand gekomen met adviezen die door de deelnemers van het Landelijk Overleg Verslavings-

kunde HBO- RvBO over eerdere versies zijn gegeven.

De Raad voor Bekwaamheidsontwikkeling wil deze handleiding (“Jamie Oliver kookboek voor 

HBO verslavingskunde”) van harte aanbevelen aan degenen die initiatieven willen ontwikkelen 

om verslavingskunde bij hun instelling vorm te geven of verder uit te bouwen.
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Misbruik of verslaving is doorgaans goed te behandelen. De gouden regel daarbij is dat mits 

het probleem tijdig wordt onderkend, de behandelvooruitzichten gunstig zijn als de juiste 

interventies worden toegepast. Maar ook bij chronische verslaving (waarvoor het grote risico 

op terugval zo kenmerkend is) is veel zorg- en behandelwinst te behalen als realistische doelen 

worden gesteld en bijvoorbeeld wordt gestreefd naar vergroting van de kwaliteit van leven.

Om dit te bereiken is up-to-date kennis nodig, een adequate niet bevooroordeelde attitude en 

een set aan basisvaardigheden en competenties.

Als deze handleiding aan deze “professionele missie” een behoorlijk steen bij kan dragen (en 

dat verwacht ik), dan heeft ze haar waarde bewezen. 

Amersfoort, januari 2010

Drs. Wim Buisman

Secretaris Raad voor Bekwaamheidsontwikkeling RvBO



  Inleiding en verantwoording

Na pionieren volgt settelen. Na experimenteren volgt consolideren. Deze gids vormt 

het resultaat van drie jaar pionieren op het gebied van onderwijs over verslaving 

op HBO-niveau. 

Belabberd
Enkele jaren geleden stond het HBO-onderwijs over verslaving er belabberd voor 

(zie Rodenburg, e.a 2006 ) Een aantal Hogescholen had weliswaar enkele lessen 

‘verslaving’ in het curriculum opgenomen en ook stages, scripties en afstudeer-

onderzoeken vonden plaats in de verslavingszorg, maar van een samenhangend 

geheel was geen sprake. 

Van oudsher kunnen studenten SPH (voorheen IW en HBOJ), MWD en verpleeg-

kunde zich in hun opleidingen voorbereiden op functies in de verslavingszorg. 

Zo lang de sector weinig goed onderbouwde werkwijzen had, de theorievorming 

mager was en er geen landelijke richtlijnen en protocollen beschikbaar waren, was 

deze voorbereiding weinig specifiek. Een enkele module over verslaving voldeed - 

vaak was dit afhankelijk van de toevallige aanwezigheid van een docent die hier 

iets mee ‘had’ - en de rest leerde je wel in de praktijk. 

Die praktijk heeft de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling doorge-

maakt. Was er ongeveer vijftien jaar geleden nog sprake van een moge-

lijke opheffing, momenteel is de verslavingszorg een voorbeeld van een 

sector die goed georganiseerd en professioneel hulp verleent, die zichzelf voort-

durend vernieuwt en waarin diverse partijen – onderzoekers, beroepsbeoefenaren, 

cliënten, instellingen en overheden – op een unieke manier met elkaar samen-

werken. Het doorlopend, door VWS gefinancierd, onderzoeksproject Resultaten 

Scoren, heeft een schat aan producten opgeleverd. Het onderzoek naar ver-

slaving nam een grote vlucht, men professionaliseerde met verve en heeft om 

gezamenlijk op koers te blijven, inmiddels een eigen Canon het licht doen zien: 

‘Wat elke professional over verslaving moet weten’ (Jaap van der Stel, 2007). 

Met volle vaart vooruit 
Nieuwe inzichten en werkwijzen dienen in de praktijk geïmplementeerd te worden. 

Ontwikkelen is wat anders dan implementeren. Nieuwe inzichten implementeren 

in een zorg- of onderwijsinstelling brengt met zich mee dat taken, werkwijzen, 

visies, belangen en structuren zullen veranderen. Een kwalitatief goed programma 

verslavingskunde opnemen als substantieel onderdeel in een HBO-opleiding vraagt 

méér dan het ontwerpen van een lespakket. Het vraagt kennis van de nieuwste 

stand van zaken, deskundige docenten, goede contacten en afstemming met het 

werkveld (dat eveneens professionaliseert), kennis van opleidingen en beroepen in 

de verslavingszorg, aansluiting bij ambities en leervragen van studenten, actuele 

vormen van praktijkleren en een doordachte positionering binnen de Hogeschool.

Hogeschool Windesheim was de eerste Hogeschool die in samenwerking met zorg-

instellingen (Tactus Verslavingszorg, Verslavingszorg Noord Nederland, Dimence en 

Meerkanten), cliëntenorganisaties en de RvBO twee actuele minoren Verslavings-

kunde ontwikkelde. Uniek hierbij was de grote inbreng van cliëntenorganisaties, 

die vertegenwoordiger Gert de Haan - één van de initiatiefnemers van het Windes-

heimproject – nadrukkelijk een plaats gaf. Een stuurgroep en projectgroep werden 

ingesteld waarin zowel GGZ- en verslavingsinstellingen, cliëntenorganisaties, en 

vertegenwoordigers uit diverse opleidingen een rol hadden. Andere Hogescholen 
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volgden. Inmiddels wordt het HBO-onderwijs op het gebied van verslaving in een 

landelijk overleg afgestemd, geëvalueerd en verder vormgegeven. HBO-verslavings-

kunde is een dynamisch, actueel en in overleg met de praktijk vormgegeven, bezig-

heid geworden, die veel studenten trekt, en die gecoördineerd wordt vanuit de 

RvBO. HBO-verslavingskunde gaat niet uitsluitend over minoren, over modules of 

over stages. Het gaat ook over onderzoek (vanuit bijvoorbeeld lectoraten en ken-

niskringen) methodiekontwikkeling, debatten, deskundigheidsbevordering voor de 

praktijk, werkleerplaatsen, innovatieve projecten, het verschil tussen professionals 

en ervaringsdeskundigen, over maatschappelijke verantwoordelijkheid en over 

visies op, gevoelens bij en ervaringen met verslaving.

Hogescholen die zich profileren met Verslavingskunde ondernemen diverse activitei-

ten op dit gebied. Een aantal Hogescholen organiseerde congressen over verslaving: 

Inholland over ‘logica en liefde in de verslavingzorg’, Hogeschool Fontys over ‘oude-

ren en verslaving’ en Hogeschool Windesheim over ‘Verslaving en een Lichte Verstan-

delijke Beperking’ en over ‘De Benzo’s in de Ban?’ Hogeschool Windesheim organi-

seert elk voorjaar een congres over een actueel thema op het gebied van verslaving.

Inholland was de eerste hogeschool met een lectoraat Verslavingszorg, met lector 

Anne Goossensen als boegbeeld. Hogeschool Windesheim startte in 2009 een lec-

toraat Jeugd en Verslaving. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Onderwijs op dit gebied is nodig, niet alleen met het oog op functies in de versla-

vingszorg.

Verslaving is een omvangrijk maatschappelijk probleem waar diverse beroepen in 

diverse instellingen mee te maken (zullen) krijgen. 

In de ouderenzorg, zorg aan verstandelijk gehandicapten, jeugdzorg en de geeste-

lijke gezondheidszorg is aandacht voor gebruik en misbruik van alcohol en drugs 

nodig. Het is inmiddels duidelijk dat verslaving meestal niet een op zichzelf staand 

probleem is, maar samenhangt met andere factoren: biologische, psychologische, 

pedagogische en sociaal-maatschappelijke. Enige kennis van verslavingsproblemen 

is een zaak die aandacht vraagt van elke HBO-professional die zich maatschappelijk 

verantwoordelijk en betrokken voelt. 

Verslavingskunde wordt daarom zowel in verbredende programma’s (minoren) aan-

geboden, die leiden tot basiskennis en – vaardigheden, als in verdiepende pro-

gramma’s waarbij studenten voorbereid worden op de begeleiding en behandeling 

van mensen met (dreigende) verslavingsproblemen.

Onderwijsprogramma’s Verslavingskunde zijn niet uitsluitend bedoeld voor studen-

ten (voltijd en deeltijd/duaal) van Hogescholen. Ze kunnen op een aantal hoge-

scholen ook als na- of bijscholing door medewerkers uit diverse instellingen wor-

den gevolgd. De scholen krijgen regelmatig vragen voor scholingsprogramma’s 

vanuit diverse instellingen. Verslavingskunde kristalliseert zich uit als een specifieke 

‘kunde’ die voor diverse beroepsgroepen van belang is. Middelengebruik – mis-

bruik en verslaving zijn kwesties waar beroepsbeoefenaren uit een diversiteit aan 

functies mee in aanraking komen en vanuit hun eigen beroepscontext mee om 

moeten kunnen gaan.
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Of je het er nou mee eens bent of niet, vanaf vandaag mag in de Nederlandse horeca niet meer gerookt worden. 

Studenten van de minor Verslavingskunde van Hogeschool Fontys in Eindhoven brachten gisteren voor- en tegenstan-

ders van de maatregel bij elkaar tijdens de laatste rookavond in café Kraaij en Balder in Eindhoven.

Herm Kisjes, coördinator Verslavingskunde Fontys Hogeschool

Waarvoor en voor wie is deze handleiding?
Deze handleiding heeft twee doelen: Ten eerste geeft ze uitleg aan het werkveld over hoe het 

onderwijs over verslaving er op hogescholen uitziet Ten tweede kan ze gebruikt worden door 

opleidingen ter ondersteuning van het maken van onderwijsprogramma’s op het gebied van 

verslaving op HBO-niveau. De handleiding gaat in op organisatorische, didactische en inhou-

delijke zaken. Er is ook aandacht voor de samenwerking met het werkveld, onderzoeksinstitu-

ten, beroepsverenigingen en andere relevante partijen. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan 

de persoonlijk-professionele ontwikkeling en aan het leren van een juiste attitude De handlei-

ding bevat veel voorbeelden uit de praktijk, brengt u op ideeën voor werkbare opdrachten en 

verwijst naar relevante bronnen: websites, artikelen, boeken en films. 

De handleiding richt zich in eerste instantie op Hogescholen, maar bevat ook organisatorische, 

didactische en inhoudelijke aanwijzingen voor andere instellingen die scholingsprogramma’s 

willen ontwikkelen of die in overleg met Hogescholen maatwerkprogramma’s als contracton-

derwijs willen afnemen.

Hoe is deze gids ontstaan?
De gids is ontstaan vanuit de ervaringen die zijn opgedaan op de diverse Hogescholen op 

het gebied van Verslavingskunde. Hogeschool Windesheim was hierbij koploper. Sinds twee 

jaar overleggen Hogescholen onder voorzitterschap van de RvBO (Wim Buisman) twee keer 

per jaar over hun onderwijsprogramma’s in een Landelijk Overleg Verslavingskunde (LOV). De 

voorzitter van het LOV heeft besloten de diverse ervaringen van de Hogescholen neer te leg-

gen in een boekje. De eindredactie ligt bij de coördinator Verslavingskunde van Hogeschool 

Windesheim, andere Hogescholen hebben informatie aangeleverd en teksten van commentaar 

voorzien. 

De Hogescholen met minoren Verslavingskunde leggen hun eigen accenten, maar vertonen 

ook overlap. De volgende Hogescholen hebben een bijdrage geleverd: 

Hogeschool Arnhem Nijmegen

Fontys Hogeschool

Hogeschool Inholland

Leidse Hogeschool

Hogeschool Windesheim Zwolle

Hogeschool Zuyd

Het landelijk Leernetwerk Verslavingszorg heeft eveneens bijgedragen.

  Hoe deze handleiding te gebruiken?
Deze handleiding bevat vijf delen: het eerste deel gaat in op de inhoud en vormgeving van 

onderwijsprogramma’s (meestal minoren) Verslavingskunde. Het tweede deel bevat bronnen, 

het derde deel opdrachten en andere materiaal dat bruikbaar is voor de ontwikkeling van 

onderwijs. Het vierde deel geeft relevante sets opleidingskwalificaties en competenties weer. 

Het boekje eindigt in deel 5 met een beknopt overzicht van de kenmerken van de minoren 

Verslavingskunde van de verschillende hogescholen. 

De gids is nadrukkelijk géén receptenboek dat uitgaat van slechts één juist onderwijspro-
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gramma. Veeleer worden ingrediënten aangedragen die onder bepaalde voorwaarden bruik-

baar kunnen zijn bij de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s Verslavingskunde binnen 

diverse Hogescholen passend bij de eigen organisatiestructuur, didactiek en cultuur. 

De voor- en nadelen van diverse mogelijkheden worden op een rij gezet en tegen elkaar afge-

wogen. Concrete voorbeelden en ervaringen van docenten, studenten en coördinatoren illu-

streren de diverse dilemma’s vanuit de praktijk.

Hoofdstuk 1 gaat in op de plaats van minoren Verslavingskunde binnen de Hogeschool. Ver-

slavingskunde is geen opleiding, maar maakt altijd onderdeel uit van een opleiding. Dat kan 

op diverse manieren. Welke keuze gemaakt wordt hangt onder meer af van de grootte van de 

opleidingen, de belangstelling van studenten en van de doelen die men beoogt. 

Hoofdstuk 2 bespreekt de competenties, opleidingskwalificaties en beroepsprofielen waarmee 

een minor Verslavingskunde te maken krijgt. In het bureaucratisch woud van eindtermen in 

het onontkoombaar dat minoren Verslavingskunde verbinding moeten leggen met de kwa-

lificaties van de relevante opleidingen en beroepsgroepen, zoals verpleegkunde, SPH, maat-

schappelijk werk. Dit hoofdstuk gaat kort in op de relevante kaders, en verwijst verder naar 

deel 3 waar de diverse profielen en competenties terug te vinden zijn.

Hoofdstuk 3 verkent de diverse samenwerkingsmogelijkheden met het werkveld. Aangezien 

HBO-opleidingen praktijkgericht zijn - ze leiden over het algemeen op voor een beroep – is 

nauwe samenwerking met de praktijk van belang en moet een deel van de opleiding in deze 

praktijk plaatsvinden. 

Hoofdstuk 4 behandelt de professionele attitude in de verslavingszorg. Van alle werkvelden in 

de zorg lijkt ‘attitude’ het meest besproken te zijn in de verslavingszorg. Verslavingszorginstel-

lingen en Hogescholen (in het LOV) rapporteren dat een neutrale professionele, empathische 

en motiverende houding een voortdurend punt van aandacht is en dat het hieraan nogal eens 

schort. Het onderwerp ‘verslaving’ roept in het onderwijs vaak emotionele reacties op met 

stellige, slecht onderbouwde, uitspraken. De mateloosheid waarmee verslaving gepaard gaat, 

lijkt zich te weerspiegelen in de manier waarop over het onderwerp gepraat wordt. Het pro-

fessioneel omgaan met verslaving blijkt voor veel studenten lastig. Het aanleren van een ade-

quate professionele attitude zal in een minor Verslavingskunde aandacht moeten hebben. Het 

meten hiervan is niet eenvoudig. Een overzicht van manieren om de persoonlijk-professionele 

ontwikkeling te bevorderen en om een professionele attitude te leren aannemen, vindt u terug 

in dit hoofdstuk.

In hoofdstuk 5 passeren vervolgens diverse mogelijkheden voor het bepalen van de inhoud 

van minoren Verslavingskunde: welke onderwerpen, opdrachten en bronnen zijn bruikbaar?

Hoofdstuk 6 tenslotte, laat diverse vormen van praktijkleren de revue passeren.

We hopen dat de gids behulpzaam zal zijn bij het toerusten van (aankomende) professionals 

voor het adequaat omgaan met problemen op het gebied van (dreigende) verslaving en oplei-

ders en, docenten inspireert tot mooie en leerzame onderwijsprogramma’s. 

De volgende personen hebben aan deze gids een bijdrage geleverd: 

Robert van den Broek (Hogeschool Arnhem-Nijmegen), Wim Buisman (RvBO, coördinatie), 

Hans van Drongelen (Hogeschool Zuyd) Anne Goossensen en Hanneke Oostwoud Wijdenes 

(Inholland), Herm Kistjes (Fontys), Claasje van den Hoogen (Leernetwerk Verslavingszorg) Rob 

de Rijcke en Maria van der Drift (Leidse Hogeschool), Alie Weerman (Hogeschool Windesheim; 

eindredactie) 
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 Deel 1 Handleiding

Dit eerste deel bevat de handleiding voor het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s over 

verslaving. De hieropvolgende delen bevatten materiaal dat nodig is en/of bruikbaar is bij deze 

onderwijsprogramma’s.
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 Hoofdstuk 1. De plaats van Verslavingskunde binnen de Hogeschool  

Verslavingskunde is geen opleiding, maar maakt onderdeel uit van een opleiding. Afhankelijk 

van het doel van het programma, het niveau en de omvang kan Verslavingskunde op diverse 

manieren gepositioneerd worden. Verslavingskunde kan als verbreding, verdieping, nascholing 

of bijscholing (ook voor gediplomeerde beroepsbeoefenaren) worden ontwikkeld. In dit hoofd-

stuk verkennen we mogelijkheden voor het positioneren van Verslavingskunde in de organisatie. 

De meeste onderwijsprogramma’s hebben de vorm van een minor. Een minor is een programma 

dat een student gedurende 3 maanden of een half jaar volgt als hoofdprogramma. Een minor 

heeft een omvang van 15 credits (drie maanden) of 30 credits (een half jaar). Eén credit veron-

derstelt een studiebelasting van 28 uur. Een minor bestaat weer uit modules.

Een complete HBO-opleiding neemt 240 credits in beslag in vier jaar tijd. Sommige studenten 

krijgen vanwege hun vooropleiding of werkervaring vrijstellingen en kunnen de opleiding in 

2,5 of 3 jaar doen. Een enkele keer kan het nog korter, bijvoorbeeld op grond van een EVC-

procedure, waarbij Eerder (of Elders) Verworven Competenties gemeten worden. Scholen en 

instellingen kunnen gecertificeerd zijn om EVC-procedures te mogen uitvoeren. 

Binnen de Hogescholen wordt Verslavingskunde zowel opleidingsoverstijgend als opleidings-

specifiek aangeboden. De brede opleidingsoverstijgende minor is bedoeld voor studenten uit 

diverse opleidingen, de verdiepende minor is bedoeld voor studenten uit geselecteerde oplei-

dingen die zich richten op functies in de GGZ en de verslavingszorg. De verdiepende minor is 

meestal uitsluitend toegankelijk is voor studenten verpleegkunde, SPH, MWD en de vakthe-

rapeutische opleidingen. Op Hogescholen die een differentiatie GGZ-verpleegkunde of GGZ-

agoog aanbieden kan de minor Verslavingskunde deel uitmaken van de route.

Een aandachtspunt is dat verslavingskunde zich via de Raad voor Bekwaamheidsontwikkeling 

tot een beroepsoverstijgende ‘kunde’ ontwikkelt, terwijl de meeste HBO-opleidingen die rele-

vant zijn voor de verslavingszorg sterker beroepsgebonden dan sectorgebonden zijn: ze leiden 

op voor een beroep – zoals verpleegkundige of maatschappelijk werker - en niet voor een 

specifieke sector, zoals de verslavingszorg.

Omdat Verslavingskunde geen opleiding is, volgen studenten het onderwijsprogramma 

(meestal een minor) Verslavingskunde als differentiatie of specialisatie bínnen het kader van 

hun opleiding. In bijlages 4.2, 4.3 en 4.5 in deel 4 vindt u de kwalificaties van de drie grootste 

opleidingen die toeleiden naar beroepen in de verslavingszorg: verpleegkunde, SPH, MWD. 

Verschillende motieven voor het volgen van een minor Verslavingskunde

>  Ik heb een aantal vrienden die regelmatig (hard) drugs gebruiken. Laatst zelfs mijn beste vriend. Ik hoop na deze 

minor beter om te gaan met zijn keuze. Ook ben ik benieuwd naar de werking en risico's. 

> Het lijkt me heel boeiend, wat en hoe raken mensen verslaafd? Wat gaat er in ze om? 

>  Ik werk sinds kort als vrijwilliger in de psychiatrie en ben via mijn studie verpleegkunde me aan het voorbereiden 

op de stage dubbeldiagnose. 

>  Ik wil me meer verdiepen in de verschillende stages. Ook wil ik later met jongeren gaan werken doordat steeds 

meer jongeren drugs gebruiken. Dat zie ik ook in mijn vriendengroep. Ik hoop dat ik door deze minor hun meer 

kan begeleiden. 

 Studenten Hogeschool Fontys
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Verslavingskunde kan aangeboden worden als:

 a. Breed opleidingsoverstijgend programma

 b. Specifiek opleidingsoverstijgend programma

 c. Opleidingsspecifiek programma

 1.1 Breed opleidingsoverstijgend programma

Een opleidingsoverstijgend aanbod is vaak breed, minder diepgaand en van een lager niveau 

dan een opleidingsgebonden programma. Als studenten uit (zeer) verschillende opleidingen 

kunnen instromen is het beginniveau van kennis en vaardigheden té uiteenlopend om diep-

gang aan te kunnen brengen: De SPH-student heeft bijvoorbeeld kennis van psychopatholo-

gie, kent enkele therapeutische technieken en gespreksvaardigheden en kan therapeutisch 

werken met groepen. De student die een opleiding volgt tot personeelsadviseur, leraar, mana-

ger in de horeca, of politiefunctionaris bezit andere kennis en vaardigheden. De professionele 

attitude van de diverse beroepsopleidingen verschilt – de politiefunctionaris als handhaver van 

de openbare orde en uitvoerder van wettelijke voorschriften, heeft een andere beroepshou-

ding dan de outreachende hulpverlener in de sociale verslavingszorg - waardoor de invalshoek 

waarmee naar verslaving wordt gekeken sterk kan verschillen. Uit evaluaties van Hogescholen 

blijkt dat deze verschillen verrijkend zijn als het programma een goed basisaanbod heeft plus 

flexibele onderdelen die ingevuld kunnen worden vanuit de eigen beroepscontext. 

Een minor Verslavingskunde die toegankelijk is voor uiteenlopende opleidingen kan aansluiten 

bij algemene HBO-competenties (zie deel 4, bijlage 4.1.), maar niet bij specifieke vanwege de 

diversiteit aan opleidingen die instroomt.

Brede 
minor

Verslavingskunde

Godsdienst
-Pastoraal

Werk

Personeel
en Arbeid

Communicatie 
en

Journalistiek

Leraren-
opleidingen

Fysiotherapie
en

Diëtiek

Verpleegkunde
en 

Logopedie

Sociale Studies
en 

Social Work

Docent
Horecaopleiding

ICT-opleidingen
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 1.1.1. Redenen om een breed opleidingsoverstijgend basisprogramma aan te bieden zijn:
 >  Toerusting van diverse beroepen die te maken (kunnen) krijgen met middelengebruik en ver-

slaving: middelengebruik en verslaving zijn overal, alle beroepsgroepen dienen hierover enige 

kennis te bezitten. In die zin kan dit programma, c.q. de minor ook als contractonderwijs 

aangeboden worden aan externe belangstellenden. Een deeltijdvariant van het programma 

of een docentonafhankelijk programma ondersteund door e-learning, met opdrachten tijdens 

het werk, verdient dan aanbeveling. Er bestaat inmiddels een bestand van 250 toetsvragen 

over de Canon Verslaving dat hiervoor gebruikt kan worden. De Hogescholen – met name 

Hogeschool Windesheim - en het Leernetwerk Verslavingszorg hebben over diverse andere 

onderwerpen (zoals ‘dubbeldiagnose’, ‘motiverende gespreksvoering’) itembanken en ont-

wikkelen dit verder. Ook diverse e-learning mogelijkheden zijn voorhanden. Het kennisplein 

verslavingskunde (opgezet vanuit Inholland) kan hierbij ondersteunend zijn. 

(www.verslavingskundeplein.nl).

 >  Een brede basisminor Verslavingskunde leidt tot een grotere instroom dan een opleidingsge-

bonden. Een groter studentenaantal biedt meer mogelijkheden: keuzemodules, subgroepjes 

rond specifieke thema’s, een diversiteit aan opdrachten. De continuïteit van het programma is 

beter gewaarborgd: de kans dat het progamma daadwerkelijk start neemt toe als de instap-

eisen minimaal zijn (bijv. propedeuse HBO). Deeltijdvarianten of varianten die als na- of bij-

scholing gedaan kunnen worden gemakkelijker te realiseren als de toelatingseisen minimaal 

zijn en het programma breed en flexibel is.

 >  Het multidisciplinaire karakter is verrijkend: samenwerken met studenten vanuit een ander 

beroepsperspectief is leerzaam, bevordert reflectie op het eigen beroep en ondersteunt het 

verantwoorden vanuit het eigen beroepshandelen. 

Politie-opleiding

Ik deed de politie-opleiding en kwam in de minor Verslavingskunde in een groep met vooral studenten verpleegkunde 

en SPH. Ik merkte dat ik minder terugschrok voor het toepassen van regels en met meer afstand kon kijken naar 

problemen dan die studenten, maar dat ik minder had geleerd om aan te sluiten bij de beleving van mensen. Ik zie 

verslaving nu sterker als een gezondheidsprobleem, en minder als iets dat overlast veroorzaakt. Het is handig dat ik 

nu een duidelijker beeld heb van wat de andere beroepen kunnen doen.

Student Verslavingskunde Hogeschool Windesheim

 

Gezamenlijke Dag van Gamen 

Studenten ‘gamedesign’ van de ICT-opleiding de minor Verslavingskunde moesten een zo verslavend mogelijke game 

ontwikkelen samen met studenten gamedesign. Met deze opdracht moesten studenten zich proberen in te leven waar-

door gamers soms moeilijk kunnen stoppen met een spel en welke elementen in het spel verslavend kunnen zijn.

Herm Kisjes, coördinator Verslavingskunde Hogeschool Fontys

 >  Aankomende beroepsbeoefenaren leren later in hun beroep gemakkelijker door te verwijzen 

naar of contact te zoeken met andere beroepsgroepen bij vragen ten aanzien van verslaving 

als zij tijdens hun studie hebben samengewerkt met studenten uit andere opleidingen.
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 1.1.2. Knelpunten van een breed opleidingsoverstijgend programma:
 >  Het is lastig om de inhoud van het programma te koppelen aan kwalificaties of competenties 

want het programma richt zich niet op een specifiek beroep en ook niet op functies in de 

(verslavings)zorg of dienstverlening. De breedte van de minor verhindert het verwerven van 

benodigde competenties voor de verslavingszorg. De ervaring leert dat vooral studenten uit 

de volgende opleidingen deelnemen aan een brede minor Verslavingskunde: Verpleegkunde, 

Sociaal-agogische opleidingen (SPH, MWD, CMV, Godsdienstpastoraal Werk), Creatieve 

en Psychomotorische Therapie, Lerarenopleidingen, Management and Law (Personeel en 

Arbeid), Horecaopleidingen, Politie-opleidingen, Communicatie-opleidingen. Als kader van 

het programma worden de algemene HBO-kwalificaties gebruikt, plus eventueel enkele com-

petenties Verslavingskunde die binnen het Landelijk Overleg Verslavingskunde (zie deel 4, 

bijlage 4.5.) zijn geformuleerd en die aansluiten bij die van de betreffende opleidingen. Stu-

denten dienen het programma in hun POP of PAP zelf te vertalen naar de eigen opleidingen. 

Te therapeutisch

Ik ben gestopt met de minor Verslavingskunde, omdat ik de sfeer te therapeutisch vond. Ik wil later personeelfunc-

tionaris worden en daarvoor leek het me nuttig iets te weten over verslaving en hoe je dat kunt signaleren en kunt 

aankaarten. Maar die studenten leken zelf wel problemen te hebben, ze wilden praten over hoe ze tegen elkaar 

aankeken, over meningen en over de samenwerking. Ze vonden dat de groep ‘veilig’ moest zijn enzo. Ik kan daar 

niets mee. Ik had gehoopt dat de minor niet zo hulpverleningsachtig was en dat er méér studenten uit andere oplei-

dingen aan deelnamen.

Student Windesheim

 >  Stages zijn lastiger te organiseren omdat het programma niet aansluit bij specifieke functies. 

Dit probleem is te ondervangen door globale opdrachten op te nemen in het programma die 

door studenten kunnen worden toegespitst op de beroepen waarvoor zij worden opgeleid. 
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Innovatief project

We moesten een innovatief project ontwikkelen op het gebied van de verslavingszorg. We hebben benzodiazepine-

project bedacht voor een verzorgingstehuis: een creatief preventie- en afbouwprogramma voor bewoners die veel 

benzo’s slikken. Bewoners hebben vaak onjuiste ideeën over slaap en de werking van slaappillen. Het heeft onder 

meer met beeldvorming, met angst en met gewoontes te maken. Ons benzo-afbouwproject ontstond in samenwer-

king met verpleegkundestudenten, studenten uit de school van journalistiek en die uit de opleidingen SPH en MWD. 

Hierbij konden de multimediavaardigheden van de studenten journalistiek, de creatieve levensloopbenadering van de 

studenten SPH, de medische kennis van de HBOV’ers en de concrete kennis en vaardigheden van de aankomende 

maatschappelijk werkers heel mooi gezamenlijk ingezet worden. 

Student SPH Windesheim

Aandachtsfunctionaris. 

Ik werk in een instelling voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Als opdracht voor de minor Verslavings-

kunde werd ik ‘aandachtsfunctionaris middelengebruik’ in mijn eigen instelling. Ik heb voor de collega’s een cursus 

ontworpen en uitgevoerd en beleid opgesteld voor het omgaan met alcohol en drugs. Na afloop van de minor besloot 

de instelling deze functie daadwerkelijk in te voeren: ik ben nu structureel aandachtfunctionaris middelengebruik en 

verslaving!

  

Student HBOV, tweede jaars, duale opleiding, Hogeschool Windesheim

Een aantal hogescholen, waaronder Inholland en Fontys en Windesheim heeft een brede oplei-

dingsoverstijgende minor. De omvang hiervan verschilt van 15 tot 30 credits.

Het is ook mogelijk een keuzemodule (van bijvoorbeeld 3 of 6 credits) te ontwikkelen met 

basiskennis ten aanzien van middelengebruik en verslaving, die alle studenten kunnen kiezen 

bínnen het pakket van hun eigen opleiding. Dit zal dan vooral een theoriemodule zijn, omdat 

het trainen van vaardigheden meer tijd in beslag neemt. Roostertechnisch is dit eveneens inge-

wikkeld omdat studenten op het tijdstip van de lessen vanuit de diverse opleidingen tegelijk 

uitgeroosterd moeten zijn op de eigen opleiding. Hogeschoolbrede keuzemodules zijn lastig te 

roosteren, tenzij men werkt met corridors die bedoeld zijn voor onderwijs dat opleidingsover-

stijgend wordt aangeboden. 

De losse module kan ook onderdeel vormen van een minor: de module is dan een module die 

een opstap is voor studenten die de minor Verslavingskunde volgen, en daarnaast als losse 

keuzemodule voor andere belangstellenden ingezet kan worden.

 1.1.3. Adviezen bij een breed opleidingsoverstijgend programma:
 >  Kies een verplicht basispakket dat voor alle beroepsgroepen van belang is (zie voorbeeldpro-

gramma). 

 >  Goede voorlichting over de relevantie van de minor voor diverse opleidingen en beroepsgroe-

pen is van belang, zodat de instroom daadwerkelijk breed is. 

 >  Besteed aan het begin aandacht aan visieverschillen vanuit de diverse beroepen (een onder-

deel ‘verklaringsmodellen’ over verslaving is een aanrader). Hiervoor is een werkcollege of 

intervisiebijeenkomst geschikt. Ook een module waarbij gereflecteerd wordt over de manier 

waarop verslaving in films en documentaires wordt verbeeld en welke visie terug te vinden is, 

is bruikbaar. 
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Filmcyclus: reflecteren over verhalen over verslaving 

Nee, ik heb altijd een verhaal achter een verslaafde gezien. Er zijn veel mensen in mijn omgeving die typische dingen 

vertellen. Verslaafde stinken, doen niets, waarom stoppen ze niet gewoon, zwervers, ze zijn vies, zitten in prostitutie. 

Ik ben iemand die altijd alle kanten en oorzaken wil weten waarom iets gebeurt. Ik ben wel heel blij dat ik deze cyclus 

heb volbracht. Ik heb ondanks het bovenstaande wel veel geleerd. Ik weet nu hoe afhankelijk je kunt worden van 

verslaving en wat mensen hiervoor opgeven en doorstaan. Ik vind het wel heel fijn dat we verschillende verhalen en 

documentaires hebben bekeken. Ik dacht bij sommige films ook echt ‘jeetje dat had ik nooit verwacht’. 

Student SPH Hogeschool Inholland

 >  Besteed aandacht aan de verschillende invalshoeken t.a.v. verslaving (bijv. door filmpje met 

motiverend gesprek van hulpverlener náást dat van gesprek van personeelsmanager bij drin-

kende werknemer te zetten); Eén casus die vanuit verschillende disciplines bekeken wordt 

en in rollenspel wordt nagespeeld is ook een goede vorm: meneer Jansen die aangesproken 

wordt door leidinggevende op het werk, die in het café doorzakt met te veel drank op, die 

zich meldt bij de verslavingzorg, die instort op straat, die een kind heeft op de basisschool, 

etc. Studenten uit verschillende beroepsgroepen maken op deze manier kennis met elkaars 

werkwijze en die van het eigen beroep. 

 >  Een (fictieve) vergadering waar een casus wordt besproken waarvoor alle beroepsgroepen 

gezamenlijk een oplossing voor moeten bedenken voor bijvoorbeeld de aanpak van versla-

ving in een wijk, waarin de perspectieven van de diverse beroepsgroepen meegewogen moe-

ten worden, is ook een bruikbare werkvorm. Een goede gespreksleiding (door de docent) is 

hierbij van belang. 

 >  Reserveer een deel van de minor voor globale opdrachten die concreet uitgewerkt dienen te 

worden voor de beroepscontext van de studenten.

 >  Neem geen stages op, maar zet opdrachten uit die in de praktijk uitgevoerd moeten worden of 

waar vertegenwoordigers uit de praktijk als opdrachtgever of beoordelaar bij betrokken zijn.

 >  Geef opdracht om berichten in de media (kranten, tijdschriften, etc) t.a.v middelengebruik 

en verslaving die relevant zijn voor het eigen beroep, te volgen en hiervan een (digitaal) 

bulletin te maken dat opgenomen wordt in een magazine waarin de diverse bulletins zijn 

opgenomen. Eén en ander kan plenair gepresenteerd worden. Er kan gevarieerd worden met 

de opdracht door bijvoorbeeld studenten vanuit het perspectief van een andere opleiding 

berichten te laten verzamelen.

 >  Bevorder een bijeenkomst waarin de verschillende disciplines zich helder ten aanzien van 

elkaar positioneren, bijv. in de vorm van stellingen of een forumdiscussie.

 >  Waak ervoor dat de minor niet een te sterk therapeutisch of verslavingszorgachtig karakter 

krijgt: studenten doen dit programma niet in de eerste plaats met het oog op functies in de 

verslavingzorg.

 >  Waak ervoor dat de dominante opleiding in de minor niet de toon zet. De naam ‘Verslavings-

kunde’ is voor deze minor niet altijd goed gekozen omdat het te veel associaties met de ver-

slavingszorg oproept. Een naam als ‘Alcohol en drugs in de samenleving’ is wat dat betreft 

een betere titel en is ook wervender voor studenten die niet in zorg of welzijn willen gaan 

werken. De valkuil is dat de brede minor taalgebruik uit de sector als bekend veronderstelt en 

termen gebruikt die te weinig aansluiten bij die van andere beroepen.
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Middelen en gebruikers

Ik moest in het begin wel wennen aan dat taalgebruik, zoals dat praten over ‘middelen’. Ik dacht steeds ‘wat bedoe-

len ze hier toch mee? ‘ Ik voelde me nogal dom die eerste les. Later had ik door dat ze in de verslavingszorg over 

‘middelen’ praten als ze het hebben over drank en drugs. Ik dacht in het begin echt dat ze schoonmaakmiddelen ofzo 

bedoelden. Stom natuurlijk. Maar als je niet in de verslavingzorg werkt praat je nou eenmaal niet over ‘middelen’, 

maar over ‘drank’ of ‘drugs’. 

Net zoiets had ik bij de term ‘gebruikers’. In een practicum met een ervaringsdeskundige (zoals dat dan heet) had ik 

het over ‘ex-verslaafde’. Dat mocht niet, ik moest praten over’ ex-gebruiker’. De manier van praten in die wereld is 

echt anders dan ik gewend ben. Ik heb geleerd dat allerlei woorden die ik gebruik, in de verslavingszorg en bij ver-

slaafden – sorry, ik bedoel gebruikers- een andere betekenis hebben. 

Student SPH Windesheim, tweedejaars

 1.2. Specifiek opleidingsoverstijgend programma
Minoren Verslavingskunde zijn vooral ontwikkeld vanwege de vraag vanuit de verslavingszorg 

naar beter opgeleide professionals. Beginnende medewerkers moeten op de werkplek vaak 

nog bijgeschoold worden in bijvoorbeeld motiverende gespreksvoering, leefstijltrainingen, 

intake-instrumenten, en in kennis en houding. Door de professionalisering in de verslavings-

zorg worden aan de medewerkers specifiekere eisen gesteld. Daarnaast hebben steeds meer 

andere zorginstellingen behoefte aan medewerkers die kunnen omgaan met verslaving. Hier 

moeten opleidingen op inspelen. De bestaande programma’s op het gebied van de zorg en 

begeleiding bij verslavingsproblematiek waren te weinig up to date en te weinig verdiepend 

op het gebied van verslaving. Opleidingen gericht op functies in zorg en welzijn, namelijk SPH, 

MWD, Verpleegkunde, Creatieve en Psychomotorische therapie hebben hiervoor minoren Ver-

slavingskunde op gevorderd of bachelorniveau ontwikkeld. Hierdoor kan in deze opleidingen 

een differentiatie gericht op de Verslavingszorg gekozen worden. Op sommige Hogescholen 

maakt Verslavingskunde onderdeel uit van een door het CONO erkende differentiatie binnen 

de GGZ. De kaders voor de differentiaties GGZ-verpleegkunde en de differentiatie GGZ-agoog 

(MWD en SPH) zijn beschreven door de ‘kamers’ van de verpleegkundige (COOV ) en ago-

gische beroepen (COOAB) in het CONO (www.cono.nl). In bijlage 4.7. van deel 4 van deze 

handleiding staat een schema van de CONO-beroepenstructuur in de GGZ.
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Minoren die ontwikkeld zijn om aan de behoefte te voldoen aan beter opgeleide zorg- en hulp-

verleners bij begeleiding en behandeling aan mensen met verslavingsproblematiek hebben een 

andere plaats binnen de Hogeschool dan de brede opleidingsoverstijgende programma’s. 

Specialisatie GGZ-verpleegkundige voor Ouderen

Op de afdeling waar ik werk zie je veelal dat mensen afhankelijk zijn van de Benzodiazepinen en /of alcohol. Binnen 

de afdeling waar ik werkzaam ben zie je ook veelal patiënten die een angst-, of paniekstoornis hebben en daarvoor 

behandeld worden met Benzodiazepinen (Lorazepam/ Oxazepam). Dit terwijl patiënten hier juist weer afhankelijk van 

kunnen worden en deze middelen de angst-, of paniekstoornis wel onderdrukken, maar niet de oorzaak aangaan 

voor het ontwikkelen van een angststoornis. Ook zie ik dat er patiënten die niet (goed) kunnen slapen worden behan-

deld met slaapmedicatie. Dit terwijl slaapmedicijnen zelf ook weer verslavend kunnen werken. Verder zie ik ook dat 

een mevr. waarvan de dosering van de Oxycontin wordt afgebouwd “afkick”verschijnselen hiervan ondervind. 

Van een student Hbo-v 4-de jaars (duaal traject op een afdeling Ouderen)

Een minor die daadwerkelijk bijdraagt aan de professionalisering van de (aankomende) mede-

werkers in zorg, preventie en hulpverlening bij verslaving richt zich sterker op competenties 

die gevraagd worden vanuit het veld. Deze minoren bevinden zich op meestal op bachelorni-

veau: ze zijn bedoeld als verdieping van de (bijna) afgeronde opleiding voor het basisberoep 

en veronderstellen de beroepscompetenties. Om te kunnen afstuderen als (GGZ-)verpleegkun-

dige, als (GGZ-) agoog (MWD, SPH) of vaktherapeut met een differentiatie ‘verslavingskunde’ 

is een verdieping van de opleidingskwalificaties nodig op bachelorniveau. 

Minor Verslavingskunde 

op Bachelorniveau

Opleidingsoverstijgend

Verpleegkunde en

differentiatie 

GGZ-Verpleegkundige

Creative therapie,

Psychomotorische

therapie

SPH, MWD en

differentiatie

GGZ-Agoog
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Niveaus in een HBO-opleiding

Basisniveau: 

Voert de taak uit overeenkomstig standaardprocedures, met beperkte zelfsturing en bij herhaling in soortgelijke situaties.

De beroepstaak op dit niveau kenmerkt zich door de volgende punten:

 > methoden en doelen zijn gegeven;

 > doelgroepen variëren;

 > kennen en herkennen van micro-, meso- en macro-aspecten;

 > kennen en herkennen van methodisch-technische, normatieve en persoonlijke aspecten.

Gevorderd niveau: 

Maakt zelf een analyse van de context en een keuze voor aanpak. 

Voert in verschillende situaties de taak uit met meer zelfsturing en onderbouwt het eigen handelen.

De beroepstaak op dit niveau kenmerkt zich door de volgende punten:

 >  variëren (toepassen en aanpassen) van methoden en doelen bij een specifieke doelgroep

 >  interveniëren op micro-, meso- en macroniveau (veelal onder verantwoordelijkheid en begeleiding van anderen);

 >  oefenen met het hanteren van methodisch-technische, normatieve en persoonlijke aspecten.

Bachelorniveau: 

Voert de taak uit in complexe beroepsoverstijgende situaties, zelfsturend en stemt het eigen handelen af op dat van 

de ander.

De beroepstaak op dit niveau kenmerkt zich door de volgende punten:

 > ontwerpen van methoden, programma’s e.d. voor allerlei doeleinden en doelgroepen;

 > zelfstandig koppeling leggen tussen micro-, meso- en macro-aspecten;

 > zelfstandig koppeling leggen tussen methodisch-technische, normatieve en persoonlijke aspecten.

Omdat Verslavingskunde als differentiatie binnen de verpleegkundige en agogische beroepen 

te maken heeft met landelijke ontwikkelingen, richtlijnen en onderzoek, is het wenselijk dat 

voor deze programma’s, c.q. minoren landelijk vastgestelde kaders geformuleerd worden die 

aansluiten bij de opleidingskwalificaties en competenties van de betrokken opleidingen en 

beroepsgroepen. In het landelijk overleg verslavingskunde (LOV) en binnen de RvBO worden 

deze kaders geformuleerd. Deze gids is één van de producten hiervan.

De minoren Verslavingskunde op bachelorniveau moeten studenten de mogelijkheid geven te 

werken aan deze landelijk vastgestelde competenties die als toespitsingen van die van de eigen 

opleidingskwalificaties gezien kunnen worden. De opleidingskwalificaties van SPH, MWD en 

Verpleegkunde zijn als bijlage 4.2., 4. 3 en 4.5 opgenomen in deel 4 van deze handleiding. 

Studenten kunnen in hun POP of portfolio deze kwalificaties uitwerken voor de verslavings-

zorg. Aangezien de diverse HBO-beroepen in de verslavingszorg náást verschillen ook over-

eenkomstige kennis en vaardigheden dienen te bezitten, kan de minor bestaan uit een vast 

basisaanbod voor de drie beroepsgroepen (verpleegkundige beroepen, agogische beroepen, 

vaktherapeuten), met daarnaast een deel dat vraaggericht ingevuld kan worden afhankelijk 

van de beroepscontext.

Omdat deze minoren gericht zijn op de verslavingszorg, is samenwerking met het werkveld 

nodig en is praktijkleren een onmisbaar onderdeel van het programma. De minoren werken 

met instapeisen.
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 1.2.1.  Redenen voor een specifiek opleidingsoverstijgend aanbod Verslavingskunde op 
bachelorniveau te ontwikkelen zijn:

 >  Het opleidingsoverstijgend karakter vergroot de kans dat er voldoende instroom is. Door 

als instapeis te stellen dat de student zich op gevorderd of op bachelorniveau in de oplei-

ding verpleegkunde, SPH, MWD, creatieve of psychomotorische therapie moet bevinden, 

is ondanks het opleidingsoverstijgend karakter, toch diepgang te realiseren. Het aantal stu-

denten dat zich op dit niveau wil specialiseren op de verslavingszorg is per opleiding niet 

erg groot. De meeste belangstelling voor het werken in de verslavingszorg is te vinden bij de 

agogische opleidingen, die houden van ‘moeilijke mensen met problemen’. Studenten ver-

pleegkundige zijn meestal minder gemotiveerd voor de GGZ en de verslavingszorg. Door een 

betere beeldvorming en door het sterker benadrukken van de somatische aspecten, het her-

senziektemodel en nieuwe methodische werkvormen en richtlijnen (bijv. op het gebied van 

detox en methadonverstrekking), zou het aantal verpleegkundestudenten wellicht kunnen 

toenemen. 

 >  Voorlopig zetten de agogen in de minoren de toon. Door een gezamenlijke minor te ontwik-

kelen die toegankelijk is voor de drie beroepsgroepen is de continuïteit van het programma 

beter gewaarborgd en hebben studenten uit verschillende opleidingen de mogelijkheid zich 

te bekwamen in de verslavingszorg. 

 >  Het multidisciplinaire karakter is verrijkend: samenwerken met studenten vanuit een ander 

beroepsperspectief is leerzaam, bevordert reflectie op het eigen beroep en ondersteunt het 

verantwoorden vanuit het eigen beroepshandelen. Een gemixte klas maakt zowel de overlap 

tussen beide beroepen zichtbaar, maar vergroot ook het zicht op de verschillen. De positione-

ring van het eigen beroep wordt daardoor sterker.  

 >  Het multidisciplinaire karakter sluit aan bij het werkveld waar de diverse beroepen eveneens 

met elkaar samenwerken. Opdrachten worden realistischer en staan dichter bij de daadwer-

kelijke multidisciplinaire beroepspraktijk.

 >  HBO-beroepsgroepen in de verslavingszorg hebben een gemeenschappelijk belang, namelijk 

het zich als HBO-professional op het gebied van verslaving profileren binnen de door het 

CONO beschreven GGZ-beroepenstructuur (zie deel 4, bijlage 4.7). Een multidisciplinaire 

minor versterkt de beroepsoverstijgende expertise en postionering, namelijk HBO-Verslavings-

kunde ten opzichte van de academische beroepsclusters (psychologen, artsen). 

 1.2.2. Knelpunten van een specifieke opleidingsoverstijgende minor Verslavingskunde:

 >  Er kan niet zonder meer uitgegaan worden van kwalificaties van de bestaande opleidin-

gen, omdat studenten uit diverse opleidingen moeten kunnen deelnemen. Opleidingen zijn 

geaccrediteerd en studenten dienen de vastgestelde opleidingskwalificaties te halen voor 

hun diploma. Competenties Verslavingskunde zijn niet gekoppeld aan een wettelijk erkend, 

NVAO-geaccrediteerd diploma. Hun status is vanuit de eisen die aan Hogescholen gesteld 

worden bekeken, van ondergeschikt belang, terwijl vanuit de verslavingszorg bekeken de 

sectorgebonden competenties voorop staan. 

Vanwege de sterkere profilering en professionalisering van diverse sectoren in de zorg wel is 

geopperd dat dit het ‘einde van het beroep’ (Hutschemaekers) zou inluiden. In de opleidin-

gen is de laatste tijd juist weer een beweging te zien waarin de diverse beroepen zich sterker 

van elkaar onderscheiden. De agogische beroepen SPH, MWD en CMV, zijn niet opgegaan 

in één opleiding Social Work, zoals enkele jaren geleden werd voorspeld, maar hebben hun 

eigen opleidingskwalificaties weer vernieuwd en hun opleidingspecifieke eigenschappen weer 

sterker aangezet. De beroepen hebben eigen beroepsverenigingen, vaktijdschriften, werk-

wijzen en tradities. Daarnaast zijn opleidingen en beroepen geclusterd. De sociaal-agogische 
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opleidingen kennen zowel eigen opleidingsprofielen als een gemeenschappelijk profiel, dat is 

beschreven in het visiedocument Vele takken, één stam. Binnen de GGZ hebben de agogen 

(SPH en MWD) , de vaktherapeuten en de verpleegkundigen elk hun eigen domein. Het is jam-

mer dat de SPH’ers en MWD’ers die een differentiatie GGZ-agoog doen en de vaktherapeuten 

nog steeds geen BIG-registratie hebben, waarin hun eigen domein wettelijk wordt erkend, 

hoewel een voorstel hiervoor sinds 2003 bij de minister van VWS ligt. 

Minoren Verslavingskunde hebben al met al met veel verschillende landelijk afgesproken 

kaders te maken: 

 >  Opleidingskwalificaties van de opleidingen (verpleegkunde, SPH, MWD, Creatieve Therapie, 

Psychomotorische Therapie)

 >  Profielen van geclusterde opleidingen en beroepen (bijv. Vele takken, één stam); Domeincom-

petenties van de opleidingen Social Work (MWD, SPH, CMV)

 >  Opleidingskwalificaties GGZ-agoog (toespitsingen van die van MWD en SPH), en GGZ-ver-

pleegkunde (met daarbinnen weer profielen gericht op kinderen en jeugdigen, volwassenen, 

ouderen en forensische GGZ).

 >  Eisen van externe beroepsgebonden partijen (wet BIG, CONO, beroepsverenigingen zoals de 

NVMW en Phorza), waarin het beroep is neergelegd

 >  Competenties geformuleerd in de RvBO en vanuit de verslavingszorg op het gebied van verslaving 

 >  Generieke HBO-competenties

In het veld zijn momenteel twee bewegingen gaande: enerzijds profileren beroepen zich ster-

ker. In het CONO ontwikkelen de diverse beroepsclusters eigen profielen, zoals verslavingsarts, 

verslavingspsycholoog en verslavingsagoog die voortbouwen op eerder verworven diploma’s 

of aantekeningen (zoals GZ-psycholoog of GGZ-agoog). De beroepen onderscheiden zich 

hierin sterker van elkaar. Anderzijds ontwikkelen sectoren (jeugdzorg, verslavingszorg) in toe-

nemende mate eigen standaarden en expertise die niet zozeer beroepsgebonden maar eerder 

sectorgebonden zijn. De minoren Verslavingskunde zijn vooral sectorgebonden, maar omdat 

het HBO opleidingen aanbiedt die toeleiden naar registratie als erkend beoefenaar (met uit-

zonderingen zoals HBO-Psychologie of HBO-Pedagogiek, die niet opleiden voor een erkend 

beroep), moet het programma dusdanig zijn ingericht dat er zowel recht gedaan wordt aan 

sectorgebonden eisen als aan beroepsgebonden eisen. 

 >  Het gevaar dreigt dat studenten in opleidingsoverstijgende minoren te maken krijgen met 

een onoverzichtelijke brij lijsten van competenties en kaders die demotiverend en verlam-

mend werkt vanwege de bureaucratische overkill. 

In plaats van competenties centraal te stellen kunnen ook andere kaders opgesteld worden, 

bijvoorbeeld beroepstaken, waaraan studenten dienen te werken en waarvoor theorie en vaar-

digheden nodig zijn (zie De Bie, 2008). De beroepstaak is opleidingsspecifiek, terwijl de beno-

digde kennis en vaardigheden algemener sectorgebonden zijn. 

 >  Organisatorisch kan het lastig zijn de minor te positioneren. De meeste hogescholen hebben 

hun organisaties verdeeld in afdelingen, faculteiten of ‘Schools’ (Het Engels is ook op HBO-

opleidingen alomtegenwoordig). De betrokken opleidingen (verpleegkunde, agogische oplei-

dingen, vaktherapeutische opleidingen) zijn vaak ondergebracht in verschillende afdelingen. 

De minoren Verslavingskunde worden ondergebracht bij één van deze afdelingen waardoor 

administratieve systemen (scoreverwerking, aanmeldingsprocedures, docenteninzet) gecom-

pliceerd kunnen zijn: studenten staan ingeschreven in andere opleidingen dan die waar Ver-

slavingskunde is ondergebracht en die soms andere administratieve systemen hanteren. Dit 

probleem wordt nog groter als studenten uit andere hogescholen de minor volgen. Inmiddels 

hebben de meeste Hogescholen hiervoor systemen ontwikkeld en afspraken gemaakt over de 

financiering.

 >  Het multidisciplinaire en opleidingsoverstijgend, sectorgebonden karakter kan aangetast 
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worden vanwege de organisatorische noodzaak de minoren ‘aan te haken’ bij één van de 

afdelingen. Hogeschool Windesheim constateert bijvoorbeeld dat, doordat de minoren orga-

nisatorisch zijn ondergebracht bij de School of Social Work (omdat hier onder studenten de 

meeste belangstelling bestaat voor Verslavingskunde), de somatische aspecten van verslaving 

minder aandacht dreigen te krijgen. De kleur wordt eerder agogisch vanwege de organisa-

torische positionering. Het verdient daarom aanbeveling om het betrokken docententeam te 

betrekken uit de verschillende afdelingen om blinde vlekken te voorkomen en om te voorko-

men dat studenten onvoldoende werken aan hun beroepsspecifieke competenties.

De knelpunten zijn te ondervangen door het stellen van heldere instapeisen, een voor elke 

beroepsgroep relevant aanbod en door keuzemogelijkheden in het programma in te bouwen 

die aansluiten bij bestaande competenties en bij de diverse beroepscontexten. Door het pro-

gramma deels vraaggestuurd te maken kunnen studenten onderdelen specifiek aansluiten bij 

hun eigen POP en opleidingskwalificaties. 

 1.2.3. Adviezen bij een specifiek opleidingsoverstijgend programma:

 >  Kies een verplicht basispakket dat voor de drie beroepsgroepen van belang is ( zie hoofdstuk 

5). 

 >  Gebruik bij de beroepgroepen aansluitende competenties Verslavingskunde (zoals bijv. ont-

wikkeld door Windesheim, zie bijlage 4.6.) als uitgangspunt en ga na welke al behaald zijn 

in de basisopleiding (de minoren vormen immers meestal een achtste – een half jaar- van de 

complete opleiding). Niet alles wat nodig is in de verslavingszorg hoeft geleerd te worden in 

de minor: veel kennis en vaardigheden, veel competenties worden in de basisopleiding ver-

worven. 

 >  Gebruik in opdrachten reeds verworven kennis en vaardigheden, zodat deze wordt toegepast 

op het gebeid van verslavingszorg (bijv. alle studenten in de minor Verslavingskunde hebben 

modules psychopathologie gehad in hun eigen opleiding, evenals modules psychologie (stro-

mingen, ontwikkelingspsychologie etc).

 >  Stem het programma af met GGZ- en verslavingsinstellingen uit de regio.

 >  Stem het programma af met minoren Verslavingskunde van andere Hogescholen.

 > Stem het programma af met met ‘kamers’ van de betreffende beroepen in het CONO.

 > Stem het programma af met de RvBO van GGZ Nederland.

 > Ontwikkel opdrachten en praktijkleren in samenspraak met regionale instellingen.

 > Betrek gastdocenten uit de betrokken instellingen.

 >  Ontwikkel zowel monodisciplinaire opdrachten/modules als multidisciplinaire opdrachten/

modules in het programma.

 >  Besteed aandacht aan visieverschillen vanuit de diverse beroepen (een onderdeel ‘verklarings-

modellen’ over verslaving is een aanrader).

 >  Besteed aandacht aan (verschillen in) beroepscodes en houding t.a.v. verslaving. 

 >  Reserveer een deel van de minor voor globale opdrachten die concreet uitgewerkt kunnen 

worden voor de beroepscontext van de studenten.

 >  Zorg dat de minor gekoppeld is aan praktijkleren: of doordat men stage heeft gelopen, of 

doordat men binnen de minor een vorm van praktijkleren doet. 

 >  Waak ervoor dat de dominante opleiding in de minor niet de toon zet.

 1.3. Opleidingsspecifieke programma
Een programma, minor, Verslavingskunde kan ook een programma zijn dat uitsluitend toe-

gankelijk is voor studenten uit één bepaalde opleiding, bijvoorbeeld SPH of Verpleegkunde. 
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Verslavingskunde is dan een verdieping binnen een bepaalde beroepsopleiding. Dit is organi-

satorisch het gemakkelijkst te ontwikkelen. De kaders zijn helder en beperkt. Hogeschool Zuyd 

heeft verslavingskunde gepositioneerd binnen de opleiding Verpleegkunde. Hogeschool Win-

desheim heeft, náást de minoren Verslavingskunde, twee minoren Psychiatrie en Verslaving 

(P&V) ontwikkeld, die onderdeel uitmaken van de SPH-opleiding, dus niet toegankelijk zijn 

voor studenten verpleegkunde.. Deze minoren P&V bouwen verder op de specifieke compe-

tenties van de SPH’er. SPH-studenten krijgen een programma dat verdiepend is voor hun eigen 

functies in de GGZ en Verslavingszorg. De minoren Psychiatrie en Verslaving maken deel uit 

van de route GGZ-agoog (volgens richtlijnen van het COOAB).

 1.3.1. Redenen voor een opleidingsspecifiek programma

 >  Goede mogelijkheden voor verdieping: kennis en vaardigheden zijn in de groep studenten 

min of meer gelijk. Er kan gericht voortgebouwd worden op bestaande competenties. 

 >  De inhoud van het programma kan optimaal op de eisen die het beroep stelt in de versla-

vingszorg afgestemd worden.

 >  De continuïteit van eerder verworven kennis en vaardigheden is goed te regelen.

 >  Beroepsidentiteit in de GGZ en verslavingszorg kan met duidelijke focus neergezet worden.

 >  Beoordelingen zijn gemakkelijker uit te voeren conform de eisen die de opleiding, c.q. het 

beroep stelt.

 >  Voorspelbare instroom in het werkveld: men weet wat men van studenten die deze minor 

Verslavingskunde hebben gedaan kan verwachten.

 >  Gerichte samenwerking met het werkveld ten aanzien van praktijkleren.

 1.3.2 Knelpunten van een opleidingsspecifiek programma

 >  De instroom is kleiner, waardoor vooral bij kleiner opleidingen de kans dat het programma 

niet door kan gaan groter is. Het programma wordt duurder, vanwege kleinere groepen.

 >  Aan opleidingskwalificaties gericht op ‘multidisciplinair samenwerken’ kan minder goed 

gewerkt worden.

 >  Opleidingsoverstijgend denken wordt minder gestimuleerd.

 >  Minder duidelijke bewustwording van de eigen beroepsidentiteit en positionering binnen de 

GGZ/verslavingszorg ten opzichte van de andere (HBO-)beroepen.

 >  Studenten uit opleidingen die te klein zijn om zelf een dergelijke minor te organiseren maar waar 

wel behoefte is aan verdieping ten aanzien van verslavingsproblematiek, worden uitgesloten.

Het lijkt erop dat in de praktijk beroepsgebonden onderwijsprogramma’s vooral als vervolg-

opleidingen worden aangeboden nádat men is afgestudeerd en dat de initiële opleidingen 

vanwege organisatorische redenen en sectorgebonden competenties meestal met gemixte 

studentengroepen.

Het CONO werkt diverse profielen uit voor de diverse beroepen, waarbij die van de versla-

vingsarts, de verslavingspsycholoog en de verslavingsagoog inmiddels zijn geformuleerd. 

Hierbij aansluitend zullen postdoctorale en post-HBO-opleidingstrajecten die bedoeld zijn als 

specialisaties voor specifieke beroepsgroepen in de verslavingszorg ontwikkeld worden. Hoge-

school Leiden en Hogeschool Windesheim zullen de vervolgopleiding Verslavingsagoog (als 

vervolgopleiding voor GGZ-agogen) gaan ontwikkelen en aanbieden. SPH’ers en MWD’ers 

die de aantekening GGZ-agoog nog niet behaald hebben, kunnen via een bypass (een minor 

van een half jaar die één dag op school en 4 dagen op het werk wordt gedaan) alsnog deze 

aantekening halen.
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 1.4. Conclusies hoofdstuk 1
Onderwijsprogramma’s op het gebied van verslaving kunnen op diverse manieren gepositio-

neerd worden, zowel binnen opleidingen als opleidingsoverstijgend.

De diverse varianten hebben eigen voor- en nadelen.

Om zowel een groot aantal HBO-professionals búiten de verslavingszorg basiskennis en – 

kunde op het gebied van middelenproblemen en verslaving bij te brengen, als de professiona-

liteit van beroepsbeoefenaren bínnen de verslavingszorg te vergroten is een aanbod van twee 

programma’s – twee minoren- wenselijk: Een aanbod voor een brede groep studenten plus een 

aanbod op bachelorniveau dat verdiepend is voor de drie beroepsgroepen binnen de GGZ en 

verslavingszorg, namelijk de verpleegkundigen, de agogen en de vaktherapeuten. Dit aanbod 

is ook bedoeld voor medewerkers die zich in andere zorgsectoren (gehandicaptenzorg, oude-

renzorg, etc) willen specialiseren in de zorg en begeleiding bij verslavingsproblemen.

Een minor waarin studenten uit verschillende opleidingen kunnen deelnemen is organisato-

risch ingewikkelder dan één die opleidingsspecifiek is, maar biedt daarentegen meer mogelijk-

heden tot multidisciplinaire vaardigheden en beroepsproducten.

De meeste belangstelling voor minoren Verslavingskunde en voor het werken in de GGZ ligt bij 

studenten SPH en MWD, zodat de minoren Verslavingskunde meestal gepositioneerd zijn bij 

de afdelingen waar deze zijn ondergebracht (Social Work). In de toekomst wordt een tekort 

aan verpleegkundigen verwacht in de GGZ. PR voor de minoren Verslavingskunde en een 

aantrekkelijk aanbod is dan van belang. Vanwege de grote belangstelling van agogen om 

in de GGZ en verslavingszorg te werken, moet de positie van deze beroepsgroep door GGZ 

Nederland en de betrokken instellingen worden versterkt. Een wettelijke bescherming (bijv. in 

de vorm van een BIG-registratie) is hierbij ondersteunend. 

Een aantal hogescholen heeft (onderdelen van) minoren geschikt en toegankelijk gemaakt 

voor medewerkers uit de zorg die bij- of nascholing wensen. Het gaat hier meestal om deeltijd 

programma’s.

 1.5. Voorbeeldprogramma brede basisminor.
Hieronder is een beknopt basisprogramma opgenomen voor een brede opleidingsoverstij-

gende minor met een theorielijn, een vaardighedenlijn en een opdrachtenlijn (in aansluiting bij 

De Bie, 2008). Er kunnen diverse sets competenties en/of opleidingskwalificaties aan gekop-

peld worden. 

Vervolgens worden voorbeelden van beroepsproducten gegeven. Afhankelijk van duur van de 

lessen, hoeveelheid literatuur en omvang van opdrachten kan een programma een omvang 

van 3 tot 30 credits inhouden. Minoren Verslavingskunde hebben altijd een omvang van 15 

(drie maanden) of 30 credits (een half jaar). Het aantal credits staat los van het aantal lessen 

en de hoeveelheid contacttijd: programma’s die duaal worden uitgevoerd of met vormen van 

afstandsleren en e-modules kunnen eveneens de benodigde credits opleveren. 

In de bijlages in deel 3 zijn nog meer voorbeelden van beroepsproducten en opdrachten te 

vinden. In deel 2 zijn bruikbare bronnen opgenomen. Op www.minorverslavingskunde.nl, op 

www.kennispleinverslavingskunde.nl en op www.verslavingskunde.nl is ook materiaal te vinden.

Het verdient aanbeveling om in het basisprogramma aandacht te besteden aan visies op en 

verklaringsmodellen van verslaving en ruimte te geven aan discussie en reflectie hierover. De 

ervaring leert dat studenten zich vaak niet bewust zijn van hun (impliciete) visie op verslaving 

en dat reflectie hierop verhelderend werkt. Verslaving wordt vaak afkeurend en negatief beke-

ken, het morele model komt veel voor, evenals het gedragsmodel en een simpel ziektemodel. 

Verheldering van de verschillende visies, de visie van het Nederlandse overheidsbeleid en van 

de verslavingszorg maakt de diverse andere onderdelen van het programma beter plaatsbaar. 

In het meer specifiek op de verslavingszorg gerichte bachelorprogramma dat elders in deze 

gids wordt uitgewerkt dient specifiek aandacht te zijn voor de professionele houding. Het 
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trainen en beoordelen van de professionele attitude is een onderwerp dat hoog op de agenda 

staat van de minoren Verslavingskunde en waar een aantal instrumenten en werkvormen voor 

zijn ontwikkeld. Attitude is bij uitstek een belangrijk thema binnen de verslavingszorg. Dit 

komt in hoofdstuk 4 aan de orde.

Het voorbeeld programma hieronder voor een brede minor voor studenten uit diverse oplei-

dingen bevat een lijn voor (een) theoriemodule(s) en een lijn voor werkcolleges waarin verwer-

king en reflectie kan plaatsvinden. Daarnáást worden in werkgroepjes onder begeleiding van 

een tutor opdrachten of beroepsproducten worden gemaakt

Lijn Theorielessen Lijn Werkcolleges (bijv. 3 uur per week)

Middelenkennis, soorten stoffen, 

effecten op korte en lange termijn, 

effecten op diverse functies en op 

fysieke, cognitieve en sociaal- emoti-

onele vaardigheden

> Reflectie op eigen gebruik 

>  Abstinentie-experiment: 3 dagen stoppen met belangrijke gewoonte 

(en de ‘craving’ op diverse momenten bijhouden op formulier met 

schaal van 1 tot 10; formulier met functie-analyse gebruiken kan ook; 

de formulieren zijn te downloaden van www.minorverslavingskunde.nl 

(website Fontys)

>  Verhaal van ex-gebruiker (uitnodigen als gastdocent) en dit verhaal later 

analyseren in het licht van theorie. Aan het eind van de minor een com-

mentaar geven op het verhaal vanuit kennis die men dan heeft verwor-

ven. Nagaan in hoeverre er aan het eind van de minor anders tegen het 

verhaal aan wordt gekeken. Verhaal van ervaringsdeskundige en ACT-

medewerker Peter Barendsen is met dit doel op dvd opgenomen en in 

powerpoint verkrijgbaar (verkrijgbaar bij Hogeschool Windesheim)

Zie opdracht 1, bijlage 2.3. deel 3 van deze handleiding.

Verklaringsmodellen

>  Morele model

>  Ziektemodel

>  Symptomatisch model

>  Gedragsmodel

>  Hersenziektemodel

>  Biopsychosociale model

>  Aanvaardingsmodel, harm reductie

(hiervan is cd-rom beschikbaar bij 

Hogeschool Windesheim)

Discussie over en reflectie op eigen visie en visies en modellen in omgeving 

en in media 

>  Bijhouden media (kranten, televisie, internet, film) over beeldvorming 

(gericht op eigen opleiding en beroep)

  Adviseer verder abonnement op gratis digitale nieuwsbrieven (Psy en 

Verslavingsactueel, via Trimbos). 

Risicofactoren en beloop (van expe-

rimenteel gebruik tot chronische 

verslaving);

Functies van gebruik

Bespreken van opdrachten of presentaties, zoals:

>  Analyse van risicofactoren en functies van gebruik eigen opleiding, 

vriendengroep, of buurt

>  Analyse van een documentaire of speelfilm (zie lijst in deel 2, bijlage 3)

waarin risicofactoren, functies gebruik of beloop te zien is (documen-

taire via www.minorverslavingskunde.nl en www.verslavingskunde.nl of 

www.kennispleinverslavingskunde.nl of via Beeld en Geluid)

>  Discussie over mate van aanvaardbaarheid van risico en overheidsbeleid 

op dit gebied
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Beeldvorming, maatschappelijke 

gevolgen, beleid en wetgeving

>  Presentaties over beleid dat relevant is voor eigen beroepsgroep in het 

licht van eigen persoonlijke visie

>  Discussie over visies en beleid vanuit diverse beroepsgroepen

Signaleren, bespreekbaar maken, 

gesprekstechnieken, motivatie (fases)

>  Rollenspelen met diverse cliënten in diverse contexten (werk, verslavings-

zorg, school) waarbij gebruik bespreekbaar wordt gemaakt in aansluiting 

bij motivatiefase. Oefenen met enkele (motiverende) gesprekstechnieken.

Specifieke groepen en gebruik:

>  Leeftijd (jongeren, volwassenen, 

ouderen)

>  Sociaal-economische klasse

>  Sociaal-culturele achtergrond

>  Regio

>  Psychiatrische problematiek

>  Wajongers

Bespreken van opdracht of presentatie zoals:

>  Gebruik van specifieke groep in kaart brengen (bijv. benzodiazepines bij 

ouderen, cannabis bij zwerfjongeren, alcohol in Staphorst, etc)

>  Maken van tijdsbalk van specifiek middel: wanneer op de markt, welk 

‘image’, hoeveel, bij wie, hoeveel problemen?

Preventie, behandeling, begeleiding 

en nazorg: een overzicht van moge-

lijkheden

> Bespreken opdracht:

>  ‘Welke bijdrage kan mijn beroep leveren aan preventie, behandeling of 

nazorg’

>  Bijeenkomst/buurtvergadering/werkbespreking/gemeenteraadsverga-

dering waarbij een oplossing voor een casus wordt gezocht waarbij de 

perspectieven van de diverse partijen meegewogen worden en studen-

ten hun eigen beroepsperspectief inbrengen

Drugs en alcohol in het verkeer, effect 

op rijtaken, wetgeving, maatregelen, 

EMA, LEMA gevolgen voor slachtoffers.

Maak een presentatie waarin je een doelgroep naar keuze informeert over

alcoholgebruik en verantwoord verkeersdeelname.

Doel van de presentatie is kennisoverdracht.

Kies uit een van onderstaande doelgroepen:

> deelnemers aan de LEMA

> deelnemers aan de EMA

> preventieve cursus voor beroepschauffeurs

Zie verder opdracht 13, in bijlage 3.2. in deel 3 van deze handleiding.
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 1.6. Opdrachten in een verbredende minor
Hieronder worden voorbeelden gegeven van opdrachten die binnen het basisprogramma 

gedaan kunnen worden en kunnen worden uitgewerkt in de context van het eigen beroep. De 

meeste opdrachten zijn bedoeld voor werkgroepjes van 3 tot 6 personen. Elk product moet 

worden verantwoord vanuit gezaghebbende theorie. 

>  Voorlichtingsprogramma ontwerpen en daadwerkelijk uitvoeren en evalueren (bijv. voor een basisschool in speci-

fieke buurt of regio, of voor collega’s in bedrijf); verantwoord vanuit theorie. 

>  Preventie en beleid middelengebruik (bijv. op middelbare school in specifieke regio of plaats; of in zorginstelling); 

verantwoord vanuit theorie.

>  Personeelsbeleid en middelengebruik (specifiek: bijv. voor vervoersmaatschappij, horeca, defensie, ict-bedrijf, zor-

ginstelling of school).

>  Stappen in aantal plaatsen en screenen op drugs- en alcoholgebruik, nabespreken met afdeling preventie/voor-

lichting van verslavingszorginstelling; voorlichting geven op dansfeesten.

>  Opiniërend artikel over het Nederlandse drugsbeleid 

> Radio- of televisie-programma over middelengebruik en verslaving in aansluiting bij actualiteit

>  Verslavingspreventie via ICT-techniek, bijv. computerspel met daarin allerlei keuzemogelijkheden gevaren, verlei-

dingen en ellende.

>  Een e-learning module op gebied van verslaving (bijv. voor scholen, zorginstellingen, bedrijven, politie, overheid), 

kan op kennis of vaardigheden gericht zijn.

>  Analyse van visies van diverse maatschappelijke instellingen op verslaving (bijv. gemeenteraad, politie, maatschap-

pelijk werk, kerk, politieke partijen, etc)

>  Analyse van een wijk of buurt t.a.v. risicofactoren verslaving (er kan zowel naar kenmerken van bewoners als naar 

kenmerken fysieke omgeving gekeken worden)

>  Organiseren van een debat over actueel thema (bijv. over: coffeeshops; vóórschrijven en vergoeden benzodiaze-

pinegebruik; gedwongen afkicken; overheidsbeleid; gebruik op school (de kroeg op school); , de rol van dran-

kenindustrie; alcoholreclame; nieuwe drugs; opvoeding en middelengebruik; criminalisering van de roes?; harm-

reduction of war on drugs?’; etc)

>  Voor deeltijd of duale studenten: aandachtsfunctionaris middelengebruik in een instelling (zorg, school, over-

heid); de student is gedurende de minor ‘aandachtsfunctionaris’ in de eigen instelling (in overleg) en geeft vorm 

en inhoud aan deze functie. 

>  Verklaringsmodellen: welke zijn te vinden in media en films (bijv. in soaps, speelfilms, kranten etc) en in hoeverre 

sluiten ze aan bij die van Verslavingskunde en bij de gangbare wetenschappelijke modellen

>  Studenten krijgen een opdracht om in het uitgaanscircuit middelen te monitoren volgens een gestructureerde 

checklist. Welke middelen worden waargenomen, welke trends zijn te zien, hoe is de veiligheid etc. Tijdens de 

monitoring mogen studenten geen middelen gebruiken

>  EHBDU ( eerste hulp bij drank en drugsincidenten in het uitgaanscircuit). Naast theorie, hebben we een training 

waarbij basale vaardigheden worden getraind om te kunnen handelen bij deze incidenten.

Tip:  Vraag aan studenten om bij elke opdracht of beroepsproduct een stelling te formuleren met een korte onder-

bouwing waarnaar verwezen wordt naar het eindproduct (de opdracht of het beroepsproduct). De ervaring leert 

dat studenten opdrachten vaak doen met digitaal knip- en plakwerk en hierin onderling taken verdelen. Door 

de student(en) te verplichten een stelling te formuleren worden zij meer gestimuleerd om na te denken over de 

relevantie van de informatie die wordt opgenomen . Het verdedigen van de stelling in een presentatie van de 

opdracht aan de groep werkt nog beter: het innemen van een standpunt waarbij voors en tegens moeten wor-

den afgewogen en waarbij argumenten in een discussie met de groep moeten worden onderbouwd, leidt tot een 

leerproces waarbij de student zich de stof meer eigen maakt.



29 Handleiding Hoger Beroepsonderwijs Verslavingskunde

 Hoofdstuk 2 Competenties, profielen en opleidingskwalificaties 

Zoals in het vorige hoofdstuk aan de orde kwam, maakt Verslavingskunde altijd deel uit van 

een opleiding. Meestal is de minor Verslavingskunde op bachelorniveau uitsluitend toeganke-

lijk voor studenten uit de opleidingen gericht op zorg en welzijn. Zij hebben te maken met de 

algemene HBO-kwalificaties en met die van hun eigen opleiding. Deze zijn te vinden in bijlages 

4.1 tot en met 4.5 in deel 4. 

De opleidingscompetenties zijn soms weer ingedikt in ‘domeincompetenties’. De sociaal-ago-

gische opleidingen hebben op die manier 10 domeincompetenties geformuleerd (zie bijlage 

4.4.).

Studenten verslavingskunde werken aan hun competenties buiten en binnen de minor Ver-

slavingskunde in het kader van hun opleiding. Een minor Verslavingskunde op bachelorni-

veau kan een diversiteit aan leervragen en leerdoelen herbergen als er ruimte is voor vraag-

gestuurde opdrachten, beroepsproducten en praktijkleren in het programma,die aansluiten op 

de kwalificaties of competenties waar studenten vanuit hun eigen opleiding of domein aan 

dienen te werken. 

Naast de kaders vanuit de opleiding en het domein van waaruit de student afkomstig is, is 

het raadzaam om te werken met een set op de verslavingszorg toegespitste competenties die 

opleidingsoverstijgend is. Een set van deze competenties (die past bij de opleidingen die ver-

tegenwoordigd zijn in de minoren Verslavingskunde) is te vinden in deel 4, bijlage 4.6. Deze 

competenties hebben geen formele status, maar zijn bedoeld als houvast voor minoren Ver-

slavingskunde. Zij kunnen naar wens geclusterd worden. Ze zijn opgesteld door Hogeschool 

Windersheim. 

Studenten hoeven niet alle competenties Verslavingskunde in de minor te behalen. Som-

mige zijn behaald voorafgaand aan het volgen van de minor, anderen kunnen nadien worden 

gehaald (bijv. als de student een afstudeeropdracht doet in de eigen opleiding gericht op ver-

slaving). Sommige Hogescholen geven certificaten Verslavingskunde af, als studenten de com-

petenties Verslavingskunde hebben behaald en een programma van 30 credits op bachelorni-

veau hebben behaald. De minor Verslavingskunde II van Hogeschool Windesheim leidt tot een 

dergelijk certificaat. De student (of cursist) moet hiervoor ook een opdracht in de praktijk (een 

onderzoek, project of methodiekontwikkeling) hebben gedaan.

Hogescholen, docenten, studenten en het werkveld worden in toenemende mate geconfron-

teerd met lijsten van competenties. Het is de vraag of een dusdanig woud aan competenties 

nog ondersteunend werkt voor het onderwijs.

Er is ook onderwijskundige kritiek op het werken met competenties. Een alternatief vormt het 

werken met beroepstaken, kritische beroepssituaties of beroepsproducten (zie bijv. De Bie, 

2007). Hierbij worden een aantal voor het beroep kenmerkende situaties of rollen geformu-

leerd die de student moet kunnen en die hij zoveel mogelijk in de praktijk of in op de praktijk 

lijkende situaties, leert. In toetsstations kunnen deze dan getoetst worden. Sommige opleidin-

gen passen dit toe. Als ondersteuning worden theoriemodules en modules waarin vaardighe-

den getraind worden, gegeven. 

  Conclusies hoofdstuk 2
Bij het ontwikkelen van minoren (of andersoortige programma’s) Verslavingskunde moet reke-

ning gehouden worden met eisen en afspraken van diverse partijen. De opleidingskwalificaties 

en competenties van de opleidingen SPH, MWD en de HBOV zijn hierbij het belangrijkst. Een 
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set competenties Verslavingskunde is bruikbaar als richtlijn voor minoren Verslavingskunde. 

Deze set heeft geen officiële status, maar is dusdanig samengesteld dat studenten die aan 

deze competenties werken, tevens werken aan die uit de opleidingen SPH, MWD en Verpleeg-

kunde. De set dekt bovendien de competenties die het werkveld van belang acht.
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 Hoofdstuk 3 Samenwerking met het werkveld 

HBO-onderwijs is beroepsonderwijs en is nauw verbonden met het werkveld. Studenten wor-

den opgeleid als beroepsbeoefenaar en doen de opleiding gedeeltelijk buiten de school, in de 

beroepspraktijk. Diverse mogelijkheden van praktijkleren bespreken we in hoofdstuk 6. Dit 

hoofdstuk bespreekt de manier waarop het werkveld en het onderwijs kunnen samenwerken 

bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van de minoren. 

De relatie met het werkveld is vooral van belang voor de meer specialistische minoren Versla-

vingskunde. Bij de brede basisminoren is deze relatie van minder belang. Hieronder gaan we in 

op de relatie met het werkveld bij beide types minoren.

 3.1. Brede minoren met een basisprogramma Verslavingskunde
Voor de brede, algemeen toegankelijk minoren is het niet noodzakelijk dat er samenwerkings-

verbanden ontwikkeld worden met instellingen. De diverse opleidingen hebben hun eigen 

contacten met het werkveld en studenten kunnen hierop terugvallen en ervan gebruik maken 

als zij opdrachten krijgen vanuit de minor Verslavingskunde. Studenten bereiden zich in deze 

brede basisminor niet (direct) voor op functies in de verslavingszorg. De coördinator van de 

minor(en) Verslavingskunde dient de relevantie van de minor duidelijk te maken aan de diverse 

HBO-opleidingen die dit weer onder de aandacht van het werkveld kunnen brengen. 

Naast interne profilering, richten sommige hogescholen zich naar buiten met minoren Ver-

slavingskunde voor diverse werkvelden en wordt hier marketing- en communicatiebeleid op 

gemaakt. In overleg kunnen maatwerktrajecten ontworpen worden. In deel 3, bijlage 7 staan 

handvatten beschreven voor het ontwikkelen van maatwerktrajecten voor externe klanten.

De inhoud van de minoren Verslavingskunde wordt bij de brede basisprogramma’s of minoren 

vooral vastgesteld door docenten binnen de hogeschool en niet zozeer vanuit de verslavings-

zorg.

Dit is anders bij de minoren Verslavingskunde die bedoeld zijn als scholing voor functies op het 

gebied van de verslavingszorg. Hier zijn samenwerkingsverbanden met GGZ- en verslavings-

zorginstellingen noodzakelijk. 

 3.2. Specifieke minoren Verslavingskunde op bachelorniveau

Alle hogescholen die minoren Verslavingskunde op bachelorniveau aanbieden die gericht zijn 

op verslavingszorg werken samen met het werkveld. Ook bij de organisatie van congressen en 

symposia wordt met diverse parijen samengewerkt. Het werkveld is eveneens betrokken bij (de 

aanvraag van) lectoraten Verslavingskunde, die vaak een kenniskring hebben bestaande uit 

medewerkers van de Hogeschool en medewerkers uit het werkveld.

Hieronder worden enkele relevante partijen en enkele samenwerkingsvormen beschreven voor 

deze minoren. In deel 2 bijlage 2 vindt u een uitgebreider overzicht van (websites van) diverse 

instellingen en groepen. 

 3.2.3.  Relevante partijen
Een aantal partijen zijn van belang voor minoren Verslavingskunde, namelijk:

 1. Regionale GGZ- en verslavingszorginstellingen

 2. Landelijke (koepel) organisaties
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 3. Onderzoeksinstituten en lectoraten

 4. Cliëntenorganisaties

Hieronder wordt de mogelijke rol van deze partijen toegelicht.

 3.2.3.1.  Regionale GGZ- en verslavingszorginstellingen

Diverse personen met diverse functies uit de regionale GGZ- en verslavingszorginstellingen 

kunnen betrokken worden, zoals managers, opleidingsadviseurs, praktijk-of werkbegeleiders 

en teamleiders.

Managers kunnen betrokken worden bij samenwerkingsverbanden, zitting nemen in een 

Stuurgroep, Raad van Advies of Toezicht en bij de ontwikkeling van maatwerktrajecten en bij 

gastdocentschappen.

Opleidingsadviseurs worden meestal betrokken bij diverse vormen van praktijkleren (stages, 

projecten, duale routes). Met hen worden afspraken gemaakt over aantal plaatsen praktijk-

leren, procedures, praktijkbegeleiding en type praktijkleren. De praktijk-of werkbegeleiders 

begeleiden studenten tijdens hun stage of project. Zij dienen op de hoogte te zijn van de 

inhoud van het programma en de eisen waaraan de student moet voldoen. Sommige hoge-

scholen bieden cursussen aan voor praktijkbegeleiders waarin zij kennis krijgen over de 

onderwijsprogramma’s en beoordelingscriteria van de school en oefenen (bijvoorbeeld in rol-

lenspelen) met begeleidings- en beoordelingsgesprekken. Een bekend knelpunt is dat de prak-

tijkbegeleider niet alleen begeleider maar ook mede-beoordelaar is van de student (ook al 

blijft de opleiding hiervoor eindverantwoordelijk omdat instellingen geen diploma’s kunnen 

verstrekken). Knelpunt bij Verslavingskunde is dat, vanwege de snelle ontwikkelingen van de 

afgelopen jaren, onderwijsprogramma’s vaak actueler zijn dan de praktijk en studenten voorop 

lopen met kennis (maar vaardigheden vaak nog ontberen). 

Minoren Verslavingskunde hebben met teamleiders van doen als er bijzondere situaties zijn, 

zoals een moeilijk lopende stage. Teamleiders kunnen ook scholingsbehoeftes of stagemoge-

lijkheden signaleren in hun team en in overleg met de opleidingsadviseur en een hogeschool 

een bij- of nascholingsprogramma aanvragen.

 3.2.3.2  Landelijke koepelorganisaties

Alle minoren Verslavingskunde nemen deel aan het Landelijk Overleg HBO-Verslavingskunde dat 

twee à drie keer per jaar plaatsvindt bij GGZ-Nederland. Bij dit overleg is de coördinator van 

het Leernetwerk Verslavingszorg eveneens aanwezig. De Hogescholen ontwikkelen een aan-

tal gezamenlijke producten met dit leernetwerk, zoals digitale toetsprogramma’s en e-learning 

modules. De Minoren Verslavingskunde verwijzen naar producten van Resultaten Scoren die op 

het kennisplein van GGZ- Nederland of het landelijk kennispleinVerslavingskunde (www.versla-

vingskundeplein.nl) te vinden zijn. Het verslavingskundeplein is een initiatief van het lectoraat 

Verslavingskunde van Inholland. Een aantal producten is eveneens te vinden op de website van 

Fontys Hogeschool www.minorverslavingskunde.nl) en op die van Windesheim (www.versla-

vingskunde.nl) Een platform voor de minoren (via het LOV) georganiseerd door GGZ Nederland 

is van groot belang om de minoren Verslavingskunde up to date te houden en om producten 

zoals toetsen, e-modules en opdrachten gezamenlijk te kunnen ontwikkelen. GGZ-Nederland 

kan op deze manier de verslavingszorg binnen de scholen duidelijker zichtbaar maken. 

De HBO-beroepen in de GGZ en verslavingszorg zijn tevens vertegenwoordigd in eigen afde-

lingen – ‘kamers’ genoemd – in het CONO: de kamer van verpleegkundigen, de kamer van 

agogen en de kamer van de vaktherapeuten.
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 3.2.3.3 Onderzoeksinstituten en lectoraten:

Minoren Verslavingskunde kunnen afstemmen of samenwerken met een aantal onderzoeksin-

stituten en kenniskringen, zoals: het AIAR (Amsterdam Institute for Addication Reseach), het 

IVO (Rotterdams instituut voor onderzoek, onderwijs, advies en implementatie op gebied van 

verslaving, leefwijzen en maatschappelijke ontwikkelingen; www.ivo.nl) en het NISPA (Nijme-

gen Institute for Scientist Practitioners in Addication. (www.nispa.nl). Het Nispa is opgericht 

door een consortium van vier verslavingszorginstellingen in Oost en Zuid Nederland, te weten 

Novadic-Kentron, Tactus Verslavingszorg, IrisZorg en GGZ groep Noord en Midden Limburg 

met als doel in samenwerking met de faculteit Sociale Wetenschappen van de Radboud Uni-

versiteit Nijmegen een kenniscentrum voor zorgontwikkeling, onderzoek en onderwijs ten 

behoeve van de verslavingszorg in het leven te roepen. 

Verder is het Trimbosinstituut een belangrijke bron van informatie (www.trimbos.nl).

Hogescholen doen steeds vaker zelfstandig onderzoek, in de vorm van lectoraten. Het lecto-

raat Verslavingszorg van Inholland participeert in het Landelijk Overleg HBO-Verslavingskunde 

(LOV) en betrekt Hogescholen bij projecten. Een belangrijk project dat is geïnitieerd door de 

lector is het ontwikkelen van een landelijk digitaal kennisplein Verslavingskunde. Het lectoraat 

houdt zich verder bezig met kwaliteitszorg, met bejegening en attitude. 

Hogeschool Windesheim heeft een lectoraat Preventie van Verslaving bij jongeren.

 3.2.3.4. Cliëntenorganisaties 

Cliëntenorganisaties zijn in een losse structuur georganiseerd. Zij hebben twee keer per jaar 

een cliëntenweekend waar meer dan 70 cliënten aan deelnemen. Cliëntenorganisaties zijn 

vertegenwoordigd in de RvBO. Zij zijn betrokken bij de meeste minoren en verzorgen daarin 

gastlessen of hebben zitting in een klankbordgroep of stuurgroep. 

De cliëntenorganisaties ontwikkelen ook eigen, cliëntgestuurde projecten. Een voorbeeld is  

Help de Buurman Verzuipt van Jos Oude Bos, ervaringsdeskundige en projectleider van Versla-

vingszorg Noord Nederland). Het project is inmiddels ook overgenomen door Tactus en wordt 

daar gecoördineerd door ervaringsdeskundige Gerrit Zwart.

Sommige cliëntgestuurde projecten zijn geschikt als stageplaats voor studenten. 

Help de Buurman Verzuipt 

In het project is gewerkt met studenten van Hogeschool Windesheim.

Het project levert een preventieve bijdrage aan de verloedering van mensen met alcoholproblematiek en t.a.v. het 

Korsakovsyndroom. Hierdoor is er draagvlak gecreëerd voor meer wetenschappelijk onderzoek voor interventies met 

vitaminesupplementen bij alcoholverslaafden door deskundigen op het gebied van het Korsakovsyndroom.. Door de 

visie vanuit het project zijn er binnen de organisatie van VNN ideeën ontstaan voor het opzetten van maaltijdprojecten. 

Het project is het eerste cliëntgestuurde- gerichte bemoeizorg project, waarin bevlogen studenten oplossingen leren 

bedenken aan de hand van de “doorbraakmethode”. 

Jos Oude Bos

Uit: Jaarverslag Project Help, mijn buurman (ver)zuipt, VNN, 2007
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Het consortium Het Zwarte Gat is in 2008 opgericht om de nazorg aan cliënten te verbeteren 

biedt eveneens opdrachten aan studenten. Het consortium richt zich op herstel en ervarings-

deskundigheid in de chronische verslavingszorg. Het consortium is een cliëntgestuurde orga-

nisaties met samenwerkingsverbanden met onderzoekers uit universiteiten (VU, Maastricht) 

en Hogescholen (Groningen, Windesheim). Er zijn plannen voor de oprichting van een cliënt-

gestuurde kliniek. Voor meer informatie zie: www.hetzwartegat.nl. 

Cliëntenorganisaties werken veelal vanuit een ‘herstel’-perspectief, waarbij het accent ligt op 

het individuele herstelproces van de cliënt en op het (weer) vervullen van rollen in de samen-

leving. ‘Herstel’ is wat anders dan genezing en valt ook niet samen met ‘rehabilitatie’. Herstel 

is zowel herstel van zelfvertrouwen, als van sociale en maatschappelijke rollen. Herstel is het 

unieke proces van de cliënt en kan uitsluitend vanuit het perspectief van de cliënt beschreven 

worden, terwijl rehabilitatie een methodiek inhoudt die ontworpen is door professionals en 

(mede) door de blik van de professional geëvalueerd wordt.

Ervaringsdeskundigen kunnen op individuele titel rollen vervullen in de minor, maar ook vanuit 

een instelling. Instellingen hebben in toenemende mate functies voor ervaringsdeskundigen 

(bijv. in ACT-teams, bij Minnesotamethodiek). Het Informatie- & Ontwikkelingscentrum zelf-

hulpgroepen en verslavingen (I&O) van het Trimbos-instituut kan verzocht worden een onder-

deel te verzorgen binnen de minor over zelfhulp(groepen) in de verslavingszorg waarbij de 

verschillende groepen eveneens aanwezig zijn. De verslavingszorg werkt, eveneens het onder-

wijs op het gebied van verslaving, in toenemende mate samen met zelfhulpgroepen, zoals 

de AA, de Buitenveldertgroepen, NA, AGOG, Al-Anon, LSOVD, InTact, Vrouwen en Medicijn-

gebruik. In deel 2 is een lijst met websites van zelfhulpgroepen en cliëntenorganisaties te vinden.

Aandachtspunten bij de inzet van ervaringsdeskundigen:

 >  Onder studenten bevinden zich eveneens ‘ervaringsdeskundigen’ (ongeveer 58% van de stu-

denten lijkt persoonlijke ervaringen te hebben op het gebied van psychiatrie en verslavings-

zorg, zie Berends 2009)

 >  Eigen verhaal is niet ‘het’ verhaal: doordat een ervaringsverhaal vaak indrukwekkend en mee-

slepend is, kunnen studenten met weinig kennis op het gebied van verslaving ten onrechte 

de indruk krijgen dat het specifieke verhaal het enig mogelijke verhaal is.

 >  Dreigende polarisatie tussen professionele hulpverlening en ervaringsdeskundigheid; studen-

ten zijn gemotiveerd om als professional te werken (vaak vanwege bekendheid met het pro-

bleem), een verhaal dat de effectiviteit van de professionele zorg onderuit haalt kan demoti-

verend werken.

 3.2.4. Samenwerkingsvormen

Hierboven zijn diverse partijen genoemd waar minoren Verslavingskunde mee kunnen samen-

werken. De manier waarop samengewerkt wordt verschilt. In deze paragraaf verkennen we 

een aantal samenwerkingsvormen.

Voordat een programma of minor Verslavingskunde ontwikkeld wordt is het raadzaam om een 

duidelijk onderbouwd besluit te nemen over de manier waarop het werkveld wordt betrokken. 

Er kan gekozen worden uit een aantal mogelijkheden, met elk hun eigen voor- en nadelen. Het 

gaat om de volgende: 

 1. een gezamenlijke stuurgroep

 2. een gezamenlijke projectgroep

 3. een klankbordgroep, advies- of consultatiecommissie

 4. afspraken ten aanzien van praktijkleren

 6. gastdocentschappen

 7. projecten en onderzoek
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 8. leerwerkplekken

 9. nascholing en contractonderwijs

 3.2.4.1. Gezamenlijke stuurgroep 

Een onderwijsprogramma verslavingskunde kan aangestuurd worden door een stuurgroep 

waarin zowel vertegenwoordigers van de hogeschool of hogescholen en vanuit het werkveld 

zitting hebben. De trend is dat hogescholen in toenemende mate in samenwerking met het 

werkveld minoren ontwikkelen omdat diverse sectoren zich professionaliseren en specifieke 

eisen stellen aan medewerkers. In overleg met de hogescholen en landelijke organen wor-

den in toenemende mate voorkeurroutes besproken die toekomstige medewerkers dienen te 

doorlopen. In deze routes zijn modules en minoren opgenomen die het werkveld van belang 

vindt. Hogescholen kunnen studenten adviseren deze routes te kiezen als zij opteren voor een 

functie in een specifieke sector, zoals de verslavingszorg. Een enkele keer ontwikkelen hoge-

scholen een route-op-maat voor een instelling of groep instellingen waarbij medewerkers op 

hun werkplek het onderwijs volgen. De instellingen betalen dan mee aan de ontwikkeling en 

uitvoering van deze (onderdelen van) opleidingen. 

Als de minoren of progamma’s eenmaal zijn geïmplementeerd kan de stuurgroep eventueel 

worden omgezet in een raad van advies, een klankbordgroep of ander adviserend orgaan.

Een gezamenlijke stuurgroep heeft als voordelen:

 >  Goede afstemming tussen het onderwijsprogramma op de hogeschool en de vragen vanuit 

het werkveld.

 >  PR voor de sector: een minor die op deze manier ontwikkeld en gepositioneerd wordt zet 

zichzelf beter in de schijnwerper dan een minor die ‘gewoon’ vanuit de Hogeschool wordt 

ontwikkeld, als één van de vele minoren. Het feit dat Verslavingskunde op dit moment veel 

aandacht krijgt met een behoorlijke instroom studenten is mede te danken aan de betrok-

kenheid van het werkveld. 

 >  Sneller regelen van stages en projecten, vanwege afspraken en contacten op een hoger orga-

nisatieniveau dan gebruikelijk is tussen scholen en het werkveld. 

 >  Verhoging kwaliteit van de opleiding door uitwisseling van kennis en ontwikkelingen

 >  Gemakkelijke doorstroom van studenten naar (betaalde) functies in de praktijk: in instel-

lingen waar nauw mee wordt samengewerkt kunnen studenten vaak al voordat zij zijn afge-

studeerd in dienst treden omdat hun opleiding heeft geanticipeerd op de vragen van deze 

instellingen. Studenten doen dan het laatste gedeelte van hun opleiding in een duale vorm.

Een gezamenlijke stuurgroep heeft als nadelen:

 >  Hogescholen zijn minder vrij om op vragen en behoeftes van andere instellingen in te gaan; 

de dynamiek met andere regionale partijen kan stroever worden.

 >  Eén instelling kan belangen hebben bij diverse majors of minors van een hogeschool. Een 

GGZ of verslavinginstelling kan bijvoorbeeld eveneens belang hebben bij de inhoud van een 

minor LVG, of een minor GGZ of een minor Ouderen of Jeugd, Gezin of ‘Professional in de 

Multiculturele Samenleving’. Hogescholen bieden naast een scala aan opleidingen, bínnen 

de opleidingen een groot aantal minoren aan. Wélke minoren specifieke aangestuurd en 

ontwikkeld moeten worden in samenwerking met een speciaal in te stellen stuurgroep vanuit 

het werkveld is niet altijd duidelijk. Het mee-aansturen van onderwijsprogramma’s door het 

werkveld kan kostbaar en complex worden en ten koste gaan van gelden voor het onderwijs. 



36 Handleiding Hoger Beroepsonderwijs Verslavingskunde

Een klankbordgroep of consultatiecommissie is wat dat betreft een minder verplichtende con-

structie die evenzeer bijdraagt aan afstemming tussen onderwijs en werkveld.

 >  Het onderwijsprogramma krijgt te sterk de kleur van één of enkele instellingen. Een minor 

verslavingskunde wordt niet alleen gevolgd door studenten die stage lopen of (willen gaan) 

werken in de betrokken instellingen. Andere instellingen hebben eigen wensen op het gebied 

van het programma en willen soms eveneens participeren in de minoren. 

 >  Toename van administratieve en organisatorische taken omdat verschillende instanties 

inspraak hebben in de programma’s. De ervaring leert dat instellingen niet goed op de 

hoogte zijn van onderwijskundige en opleidingsspecifieke eisen en kaders waardoor de ont-

wikkeling en bijstelling van programma’s lastig en traag kan verlopen. 

 >  Vertraging van innovatie en actualisering van het onderwijsaanbod vanwege noodzakelijke 

afstemming met externe instellingen.

 >  Onduidelijkheden over het eigenaarschap van de minor. Hogescholen bieden niet uitsluitend 

onderwijs voor reguliere studenten maar verkopen ook programma’s aan anderen. De vraag 

is wie de modules uit de minor Verslavingskunde kan verkopen, als het werkveld (veel) heeft 

geïnvesteerd. 

 >  Onduidelijkheden over bijdrage van instellingen bij de uitvoering van het programma: een 

gezamenlijk ontwikkeld product, waarbij het werkveld belang heeft, wordt soms ook uitge-

voerd met docenten uit het werkveld. De vraag is hoe de financiering hierbij geregeld wordt. 

Sommige instellingen bieden gratis workshops of gastlessen aan vanwege het belang van 

goed opgeleide (toekomstige) medewerkers. Andere instellingen worden door de hogescholen 

betaald voor gastlessen, soms voor een gereduceerd tarief in verband met het gemeenschap-

pelijk belang. Aangezien zorginstellingen evenals onderwijsinstellingen steeds vaker eigen 

scholings- en trainingsafdelingen hebben, dreigt onderlinge concurrentie. Er moeten duidelijke 

afspraken gemaakt worden over de samenwerking en over de betaling van diensten over en 

weer. Een heldere explicitering van het belang van de minor Verslavingskunde voor zowel het 

werkveld als het onderwijs is hierbij noodzakelijk: Instellingen hoeven minder geld te besteden 

aan na- en bijscholing als hogescholen een goed en actueel programma verzorgen. Men is 

bovendien beter verzekerd tegen dreigende personeelstekorten omdat instroom van stagiaires 

en afgestudeerden gemakkelijker plaatsvindt als de instelling zichtbaarder is in de opleiding. 

Op hun beurt hebben hogescholen belang bij een aantrekkelijk praktijkgerelateerd programma 

waarin de relevantie voor het toekomst beroep voor studenten merkbaar is. 

 3.2.4.2 Gezamenlijke projectgroep 

Sommige minoren zijn ontwikkeld door een projectgroep waarin docenten uit de opleiding en 

medewerkers uit de (regionale) instellingen zitting hadden. De projectgroep ontwikkelt de onder-

wijsprogamma’s en schrijft de bijbehorende modulehandleidingen. Hierbij is het raadzaam dat 

de projectleider afkomstig is uit de school, omdat het programma daar binnen de vereiste (com-

plexe) kaders geïmplementeerd moet worden. De projectgroep kan bekostigd worden vanuit de 

hogeschool of vanuit het werkveld. Een gezamenlijke bekostiging waarbij de diverse instellingen 

hun eigen afvaardiging faciliteren komt ook voor. Als de minoren zijn geïmplementeerd kan de 

projectgroep worden omgezet in een klankbordgroep of consultatiecommissie. 

Voordelen van een gezamenlijke projectgroep 

 >  Opbouwen van een goede samenwerking die gecontinueerd kan worden als minor is geïm-

plementeerd

 > Wederzijdse deskundigheidsbevordering en kenniscirculatie
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 > Onderwijsprogramma dat nauw aansluit bij de vraag van het werkveld

Nadelen gezamenlijke projectgroep

 >  Bijeenkomsten zijn lastig te plannen vanwege uiteenlopende agenda’s en reistijd

 >  Instellingen zijn minder op de hoogte van onderwijskundige bureaucratische jungle en bekos-

tigingssystematiek. Dit knelpunt kan opgelost worden door in de projectgroep twee subgroe-

pen te creëren: één die vooral inhoudelijke input levert (literatuur, opdrachten, onderwerpen, 

thema’s) en één (vanuit de opleiding) die de inhoudelijk input omzet in didactische werkvor-

men passend bij de kaders van de hogeschool. De ervaring leert dat één projectgroep waarin 

zowel inhoud als didactiek ontworpen worden snel verzandt wegens onbekendheid met 

kaders waaraan opleidingen zich dienen te houden. 

 >  Investering van instellingen in het programma kan Hogescholen te veel binden aan enkele 

instellingen, terwijl de minoren toegankelijk en relevant moeten zijn voor alle studenten die 

zich willen verdiepen in verslavingsproblematiek, ook in andere werkvelden.

 3.2.4.3.  Klankbordgroep, advies- of consultatiecommissie

Een klankbordgroep, advies- of consultatiecommissie adviserend is, werkt vaak goed. Veel 

Hogescholen werken met dergelijke commissies. Deze constructie garandeert input vanuit het 

werkveld en afstemming over en weer, zonder de nadelen van een projectgroep of stuurgroep. 

Een nadeel kan zijn dat het werkveld minder betrokken is bij het programma en dat prak-

tijkleren of projecten minder goed afgestemd en geregeld zijn. Werken met een adviesgroep 

is minder bindend waardoor Verslavingskunde minder sterk in de Hogeschool en de regio 

gepositioneerd kan worden, als bij een formeler en vergaander samenwerkingsverband op 

managementniveau. 

 3.2.4.4 Afspraken ten aanzien van praktijkleren 

Minoren Verslavingskunde moeten met instellingen afspraken maken over stages (het ‘prak-

tijkleren’ zoals dat meestal wordt genoemd).Als er sprake is van een samenwerkingsovereen-

komst en een raad van toezicht of consultatiecommissie o.i.d. verlopen deze afspraken vaak 

soepeler.

Als de samenwerking wat losser is worden afspraken meestal gemaakt met de opleidingsad-

viseurs van relevante instellingen. Hapsnap georganiseerde stages leiden tot kwaliteitsverlies. 

Een complicerende factor is dat het belangrijkste onderdeel praktijkleren voor Verslavings-

kunde juist búiten de minor Verslavingskunde plaatsvindt: de meeste sociaal-agogische oplei-

dingen hebben een jaarstage binnen hun eigen opleiding. De student die zich wil specialiseren 

in de verslavingszorg dient dan vanuit deze opleiding stage te lopen in de verslavingszorg. 

Een minor Verslavingskunde wordt meestal of voorafgaand of nádat een stage is gelopen, 

als verdieping gedaan. De coördinator Verslavingskunde dient het praktijkleren in de mino-

ren Verslavingskunde af te stemmen op andere vormen van praktijkleren van de betrokken 

opleidingen. Met name minoren Verslavingskunde op bachelorniveau waarin studenten zich 

min of meer specialiseren moeten zorgvuldig afgestemd worden op andere en eerdere stages 

en projecten die de student heeft gedaan. Studenten dienen hun keuzes te verantwoorden in 

hun POP en portfolio en aan te geven in welke zin het praktijkleren en andere modules in de 

minor Verslavingskunde verdiepend werken ten aanzien van eerder verworven competenties in 

de opleiding die de student volgt. Een self-assessment (zie bijlage 3.6 in deel 3) is hierbij aan 

te bevelen. 
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 3.2.4.5. Gastdocentschappen

Medewerkers uit verslavingszorginstellingen verzorgen regelmatig gastlessen in de minoren. 

Voordelen van gastdocentschappen:

 >  Zichtbaarheid van het werkveld voor studenten, praktijkvoorbeelden.

 >  Deskundigheidsbevordering voor medewerkers uit het werkveld: les geven maakt theorieën 

en werkwijze vaak helderder. Iets overbrengen op een nieuwe lichting studenten en een 

nieuwe generatie vergroot ook het eigen inzicht in het onderwerp. Soms leidt een gast-

docentschap tot een aanstelling als docent op de Hogeschool. Het docentschap geeft dan 

vaak weer een ander perspectief op de verslavingzorg.

Van medewerker naar docent

Ik heb tien jaar gewerkt in de ambulante verslavingzorg en nu werk ik als docent. Toen ik lessen gaf over verklarings-

modellen, over de verschillende visies op verslaving, realiseerde ik dat de cliëntbesprekingen die we bij VNN hadden, 

in feite vaak gingen over deze verklaringsmodellen. Verschil van inzicht bij cliëntbesprekingen weerspiegelen vaak 

verschillende modellen. Als de één vindt dat de cliënt een ‘schop onder de kont nodig heeft’ en de ander pleit voor 

ADHD-medicatie, praten deze collega’s respectievelijk vanuit een morel of gedragsmodel en vanuit een meer medisch 

hersenziektemodel.  Ik heb een artikel uit het tijdschrift Verslaving (van Wim van der Brink) over verklaringmodellen 

naar mijn team gestuurd. Men vond dat heel verhelderend.

Rolant Meijer, docent Verslavingskunde Hogeschool Windesheim 

 >  Kenniscirculatie tussen hogeschool en instelling: docenten uit de hogeschool die kunnen 

aanschuiven bij de gastles (aanschuifonderwijs) kunnen hun eigen deskundigheid hierdoor 

verbeteren. 

Wederzijds gastdocentschap en kennisontwikkeling

Hogeschool Windesheim heeft samen met Hoeve Boschoord een module ‘Motiverende Gespreksvoering bij SGLVG-

cliënten met verslavingsproblemen’ ontwikkeld. Hierbij is een externe onderzoeker (Dr. Jannet de Jonge) gevraagd een 

protocol te ontwikkelen en is interne expertise van Hoeve Boschoord gebruikt. Docenten van Hogeschool Windesheim 

die gespecialiseerd zijn in motiverende gespreksvoering worden samen met sociotherapeuten van Hoeve Boschoord 

getraind in de nieuwe methodiek. Hoeve Boschoord zal de effectiviteit verder (laten) onderzoeken, terwijl vanuit de 

minoren Verslavingskunde van Hogeschool Windesheim een module op dit gebied in het programma wordt opgeno-

men. Op deze manier vindt een traject van gezamenlijke deskundigheidsbevordering plaats dat aangeboden kan wor-

den aan andere belangstellenden. Het product is gezamenlijk eigendom van Windesheim en Hoeve Boschoord. 

 > Gevarieerdheid in het programma

 > Expertise die ontbreekt in de Hogeschool kan binnengehaald worden
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Lezingen als college

De minor Verslavingskunde van Hogeschool Leiden heeft een serie lezingen geprogrammeerd met experts op uiteen-

lopende gebieden. Deze lezingen maken deel uit van het curriculum van de minor Verslaving, maar zijn ook toegan-

kelijk voor andere belangstellenden.

Hogeschool Windesheim heeft een serie lezingen over dubbeldiagnose en een serie avonden met speelfilms over 

verslaving geprogrammeerd, de laatste in samenwerking met VU-Podium. De filmlezingen – waar de vertoning van 

een speelfilm aan vooraf ging - werden bezocht door studenten verslavingskunde, maar ook door andere belang-

stellenden. Voor studenten was een modulehandleiding beschikbaar bij dit programma.

Nadelen van gastdocentschappen

 >  Een inhoudelijke expert is didactisch niet perse goed; Docenten die didactisch goed zijn, stu-

denten kunnen motiveren en enthousiasmeren zijn vaak beter dan docenten die meer inhou-

delijke expertise hebben maar moeite hebben met het contact met studenten.

 

Over de hoofden heen 

Een filosoof komt een gastles verzorgen over het thema "zingeving". Deze man heeft zich in dit onderwerp gespe-

cialiseerd en lijkt de ideale kandidaat om de studenten van de minor verslavingskunde te vertellen over het belang 

van zingeving in het leven van verslaafden. Meteen vanaf het begin gaat het mis. De filosoof start een betoog van 

drie kwartier en kijkt pas weer de klas in als hij klaar is, om te zien dat driekwart van de studenten ondertussen iets 

anders aan het doen is. 

Deze man had te weinig ervaring in het lesgeven, het begeleiden van deze jonge mensen en het begrijpelijk over-

brengen van informatie. Jammer, want er zijn weinig mensen die over dit thema zoveel weten als hij, maar veel 

weten over een onderwerp is niet hetzelfde als het goed kunnen overbrengen van deze informatie op studenten. 

Bovendien, als je de studenten kunt motiveren tijdens de lessen, gaan ze zelf op zoek naar informatie en ze raken 

op die manier intrinsiek gemotiveerd.

Hetzelfde probleem hebben we overigens gehad met psychiaters.

Robert van de Broek. coördinator Verslavingskunde Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)

 >  Gastdocenten zijn meestal niet goed geïnformeerd over de voorkennis van studenten. Hun 

lessen vertonen soms veel overlap met wat eerder is besproken of veronderstellen juist te veel 

voorkennis.
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Steeds hetzelfde

De minor Verslavingskunde werkte met veel verschillende gastdocenten. Hoewel de coördinator Verslavingskunde 

deze gastdocenten duidelijk heeft geïnstrueerd voelen zich toch verplicht om elke les een korte inleiding te geven 

over middelengebruik, verslaving en motivatie. Studenten krijgen al met al vijf keer min of meer dezelfde inleiding 

en verliezen van elke les bijna een kwart van hun lestijd Docenten geven aan dat ze het gevoel hebben ‘zo maar’ 

ergens te beginnen als ze de inleiding overslaan. Ze willen een duidelijke kop en staart, voor hen staat de les op 

zichzelf, voor studenten is het een les in een langere reeks. We werken nu met minder gastdocenten. We hebben 

meer docenten aangenomen met kennis van verslaving.

Alie Weerman, coördinator Verslavingskunde Hogeschool Windesheim 

 >  Planning: Hogescholen werken met roosters waarin klassen gekoppeld aan docenten inge-

pland worden, gastdocenten kunnen niet op deze manier ingeroosterd worden, de gastdo-

cent dient beschikbaar te zijn op het door de school geroosterde tijdstip. Hierdoor is de orga-

nisatie moeizamer.

 >  Bekostiging: instellingen rekenen soms tarieven gebaseerd op prijzen die men vraagt voor 

externe trainingen. Hogescholen hanteren vaak lagere tarieven: de gastlessen moeten uit het 

reguliere onderwijsbudget gefinancierd worden, gebaseerd op het gemiddeld uurloon van 

een docent, anders worden minoren Verslavingskunde te duur vergeleken met andere mino-

ren. Het gemiddeld docentenuurloon (ongeveer 50 euro per lesuur van 45 minuten, inclusief 

voorbereiding) ligt over het algemeen lager dan prijzen die instellingen rekenen voor externe 

trainingen. Als er een samenwerkingsovereenkomst ligt met een instelling en als de instelling 

belang heeft bij studenten die specifiek worden opgeleid, is de financiering vaak gemakkelij-

ker te regelen.

 3.2.4.6. Projecten en onderzoek

Het werkveld kan ook betrokken worden bij de minoren Verslavingskunde door opdrachten 

aan te bieden, projecten en onderzoek. Het werkveld fungeert dan als opdrachtgever, de 

school begeleidt. De beoordeling ligt meestal zowel bij de opdrachtgever (het werkveld) als de 

school. De hogeschool is altijd eindverantwoordelijk voor de beoordeling omdat het werkveld 

niet gerechtigd is diploma’s af te geven.

Studenten uit minoren Verslavingskunde op bachelorniveau kunnen diverse projecten of 

onderzoeken doen waar instellingen voordeel van kunnen hebben. Instellingen zien vaak (nog) 

onvoldoende de mogelijkheden die dit biedt: een kosteloos en deskundig begeleid onderzoek 

of project (vanuit de hogeschool) dat wordt uitgevoerd door iemand met een HBO-niveau (stu-

denten zijn bijna afgestudeerd). Men ziet projecten en onderzoek nog te vaak als een stage 

waarbij veel begeleiding vereist is. Het werkveld zou veel meer gebruik kunnen maken van de 

inzet voor deze bijna-afgestudeerde HBO’ers om zaken te doen waar men niet aan toe komt, 

die niet gefinancierd kunnen worden of die lef vragen.
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Sociale vaardigheidstraining bij verslaving en autisme

Wij hebben een Goldsteintraining aangepast aan cliënten met een autistische stoornis en een verslaving. Het was een 

afstudeeropdracht van voor Patricia van Wijngaarden, psychiater van de dubbeldiagnosekliniek van de Zwolse Poort 

(nu Dimence). De training wordt gebruikt en ik ben daar, toen ik mijn diploma SPH (met aantekening GGZ-agoog) 

gaan werken met deze doelgroep en met deze training. Die is inmiddels al weer aangepast en verder ontwikkeld.

Fleur Dennink, GGZ-agoog, afgestudeerd aan Hogeschool Windesheim.

Onderzoeken, projecten en beroepsproducten kunnen uiteenlopen. In bijlage 3.1 in deel 3 zijn 

voorbeelden opgenomen.

 3.2.4.7. Leerwerkplekken

Een laatste mogelijkheid is het gezamenlijk creëren van leerwerkplekken, waarbij er sprake is 

van werkend leren, bijvoorbeeld in de vorm van duale trajecten of in de vorm van leerwerk-

plaatsen.

In een duaal traject is de student in dienst van een instelling en heeft een arbeidscontract. De 

student gaat één dag per week naar school waar een compact op de praktijk toegesneden 

programma wordt gevolgd. Veel hogescholen bieden duale trajecten aan waar de student al 

vanaf het eerste jaar van zijn of haar opleiding in kan stromen. Studenten kunnen ook later, 

bijvoorbeeld nadat zij stage hebben gelopen in de instelling, overstappen naar een duale route 

(omdat de instelling hen vanwege goed functioneren een arbeidscontract aanbiedt). Meestal 

betreft het studenten die een MBO-opleiding hebben afgerond en die werken in instellingen 

waar gebrek is aan goed geschoolde medewerkers op HBO-niveau. De instelling dient de stu-

dent gelegenheid te geven tijdens het werk de HBO-kwalificaties te behalen. Dit is soms een 

probleem, het werk moet tevens een vorm van leren inhouden. De student leert tijdens het 

werk, en op het werk heeft men een medewerkers die zijn deskundigheid vergroot en nieuwe 

kennis en vaardigheden in brengt en/of projecten of onderzoek uitvoert (in het kader van de 

opleiding). 

Duale trajecten zijn zowel aantrekkelijk voor werkgevers (vanwege de overheidssubsidies voor 

deze trajecten) als voor studenten omdat zij salaris krijgen terwijl zij hun opleiding doen. Aan-

dachtspunten bij duale trajecten zijn:

 >  Instellingen moeten kunnen fungeren als leerinstelling: zij zijn samen met de

 >  hogeschool een opleidingsinstituut. De medewerkers moet gelegenheid krijgen het geleerde 

toe te passen en ruimte krijgen om zaken in te brengen en/of te vernieuwen.

 >  Studenten richten zich specifieker op één sector, omdat zij werkend leren. Zij zijn minder 

breed opgeleid dan voltijdstudenten. De Verslavingszorg heeft als voordeel dat studenten 

zeer specifiek worden opgeleid, terwijl de breedte van het beroep desondanks in de instelling 

binnenkomt. Voor studenten kan het lastiger zijn om met hun algemeen geldend diploma in 

een andere sector werk te vinden.

Een vrij nieuwe vorm van leren zijn de leerwerkplaatsen. Dit zijn afdelingen die grotendeels 

door studenten worden gerund. Men runt met elkaar daadwerkelijk een afdeling. 
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 3.2.4.8. Nascholing en contractonderwijs

Hogescholen kunnen samen met instellingen ook na- of bijscholingstrajecten op maat ontwer-

pen. In bijlage 3.7 staan aanwijzingen beschreven om dit te organiseren.

Nascholing of contractonderwijs kan op de volgende manieren ontwikkeld worden:

 >  Aanschuifonderwijs: hierbij kunnen externe deelnemers (die niet als student staan ingeschre-

ven) tegen betaling aanschuiven aan onderwijs binnen Verslavingskunde. Als er plaats over is 

in een minor of module is dit soms mogelijk. 

 >  Het aanbieden van een minor (of gedeelte van een minor) als nascholing. De cursist volgt hier 

min of meer hetzelfde programma als duale studenten, met dit verschil dat men al langer 

werkt en de minor als cursus volgt. Hogeschool Windesheim biedt de minor Verslavingskunde 

op deze manier aan (naast een vorm die bedoeld is voor studenten)

 >  Het ontwikkelen van een programma Verslavingskunde-op-maat voor een instelling dat of op 

de Hogeschool of incompany wordt uitgevoerd. 

Aanschuifonderwijs als nascholing

Ik werk in een instelling voor verstandelijk gehandicapten en ik heb de minor Verslavingskunde op Hogeschool 

Windesheim gevolgd als nascholing. Ik had al een SPH-diploma. Op mijn werk kregen we steeds meer te maken 

met drugs en alcoholgebruik van cliënten en ik kreeg toestemming om hierover een minor te volgen. Ik deed de 

minor vanwege het onderwerp, maar ik heb ook veel geleerd doordat we in een groep zaten met medewerkers uit 

heel verschillende instellingen (TBS, jeugdzorg, GGZ) en met studenten. Het viel op dat ik mijn cliënten veel meer 

beschermde dan de andere cursisten en studenten. Onze instelling heeft echt een blinde vlek voor drugs- en alco-

holgebruik, we doen eigenlijk net of het niet bestaat, en als we het signaleren hanteren we strenge regels. Ik heb in 

de minor geleerd om hier genuanceerder naar te kijken en om verslaving als een probleem te zien dat je methodisch 

kunt begeleiden. 

Cursist Hogeschool Windesheim

Hogescholen organiseren verder workshops, symposia, lezingen en congressen in samen-

werking met het werkveld en die – al dan niet tegen betaling, of tegen een gereduceerd 

tarief- door medewerkers van betrokken instellingen bijgewoond kunnen worden. De Leidse 

Hogeschool programmeert jaarlijks een lezingenserie. De meeste Hogescholen houden via hun 

website of via een nieuwsbrief belangstellenden op de hoogte van de diverse activiteiten.

 3.3 . Conclusies Hoofdstuk 3

Hogescholen kunnen met verschillende partijen en verschillende manieren samenwerken. Het 

verdient aanbeveling om vooraf over de doelen die men hiermee beoogt en over de voor- 

en nadelen na te denken. Voor een deel ontstaat samenwerking vanzelf: studenten zoeken 

contact met diverse partijen voor informatie, stages en opdrachten. Vraaggestuurd onderwijs 

impliceert dat studenten zorgen voor een eigen dynamiek met het werkveld. Om de kwaliteit 

van stages en opdrachten te bewaken en om continuïteit (op bijv. stageplaatsen) te waarbor-

gen kan het maken van keuzes ten aanzien van instellingen, stages, en opdrachten bevorder-

lijk zijn. De speelruimte voor studenten wordt dan begrensd.
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 Hoofdstuk 4  Attitude en persoonlijk-professionele ontwikkeling

Krachtige taal

Verslavingsproblematiek doet iets met hulpverleners. Ze gaan opeens ‘krachtige taal’ hanteren en ‘optreden’ en 

‘grenzen stellen’, kortom, ze gaan een strijd aan. Dat morele model is moeilijk uit te bannen, ook al werkt het voor 

geen meter, en vooral niet bij onze cliënten die gewend zijn aan afwijzing en strijd. Hun probleem wordt hierdoor 

juist versterkt. Miller en Rollnick benadrukken in hun boek Motiverende gespreksvoering dat hun methode niet 

gemakkelijk te leren is, dat het geen kwestie is van losse, geïsoleerde gesprekken, maar een visie op hulpverlening 

inhoudt. Een visie die wetenschappelijk onderbouwd is, maar die heel moeilijk te implementeren is, omdat hij ingaat 

tegen de gangbare manier van werken, vooral in justitiële instellingen. Onze manier van werken betekent een cul-

tuuromslag. 

Maria Trentelman, behandelcoördinator verslavingscircuit Hoeve Boschoord (justitiële instelling voor SGLVG-cliënten)

(Uit: tijdschrift Verslaving, 2009)

Een professionele attitude is in alle beroepen van belang, maar in de verslavingszorg is het een 

extra punt van aandacht. Studenten, maar ook professionals, lijken geneigd hun professiona-

liteit moeilijker te kunnen handhaven als ze te maken krijgen met cliënten met verslavingspro-

blematiek. Ze reageren primair-persoonlijk, emotioneel of met stellige uitspraken over vragen 

rondom verslaving. Het is een terugkerend agendapunt in opleidingen en instellingen. Oplei-

dingen merken dat studenten nogal eens moeite te hebben met een neutrale, respectvolle en 

motiverende houding. Het morele model is wat dat betreft nog springlevend. 

Slappelingen

Ja, ik vond verslaafde zwakke mensen. Ik had bijna een hekel aan hun. Ik was ook bang voor verslaafde op straat. 

Ik veroordeelde deze groep sterk. Ik schaam mij hiervoor. Het is juist een zwakte van mij dat ik mensen oordeel op 

hen gewoonten en uiterlijk. Ik weet dat ik hieraan moet werken.

Student SPH Inholland

Een professionele attitude houdt zowel echtheid, acceptatie, respect en professionaliteit in. 

Effectief onderwijs sluit aan bij de persoonlijke aspecten van de student, zoals zijn socialisatie, 

levensverhaal, waarden, normen, valkuilen en kwaliteiten. Persoonlijke opvattingen en voor-

keuren moeten in het kader van theorieën en methodieken uit het vak geplaatst en getoetst 

worden. Een professionele houding betekent dat persoonlijke en professionele aspecten op 

een congruente manier zijn geïntegreerd. Als persoonlijke overtuigingen en werkwijzen bot-

sen met professionele standaarden is dit onderwerp van gesprek in opleidingen Verslavings-

kunde. In uitzonderlijke gevallen kan de student besluiten dat hij beter tot zijn recht komt in 

een ander werkveld of bij een andere doelgroep. 
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Niet mijn doelgroep

Je moest wel bewuster worden van je eigen gevoelens, want we werden telkens uitgedaagd omdat te doen. Ik vond 

dat in het begin wel moeilijk, want ik ben vrij kort en krachtig. Maar ik kreeg de smaak te pakken echt is wel fijn 

om alles even uit te schrijven en daar samen over te praten. Waar ik bewust van ben geworden is, dat ik erg hard 

ben en weinig medelijden kan opbrengen. Zeker voor mensen die zijn begonnen uit nieuwsgierigheid en daarin zijn 

blijven hangen. Doordat het niet een doelgroep is waar ik mee wil werken, kijk ik natuurlijk heel anders naar die 

films dan iemand die dat wel wil. Overal waar je kijkt tegenwoordig vind je wel folders, films, documentaires en 

voorlichtingen die over drugs/alcohol gaan en hoe slecht dat voor je is. En als je daar dan bewust voor kiest, daar 

kan ik weinig begrip voor tonen. Vooral als je in een land woont als Nederland. 

Student Verslavingskunde Inholland

 

De juiste attitude past bij de visie van waaruit men werkt en bij de methodiek die men toe-

past.  Een biopsychosociale visie op verslaving, waarin het hersenziektemodel is opgenomen, 

impliceert een bepaalde attitude dan een visie waarbij men meent dat er uitsluitend sprake 

is van een gedragsprobleem of van een ‘psychisch probleem achter de verslaving’. Hoewel 

kennis en vaardigheden bijdragen aan de ontwikkeling van een professionele attitude, blijkt 

een oordelende houding moeilijk uit te bannen. Motiverende gespreksvoering als ‘techniek’ 

is onvoldoende, kennis over hersenprocessen eveneens, om een adequate professionele hou-

ding te leren innemen. Speciale aandacht voor de relatie tussen persoonlijke en professionele 

aspecten en voor de bejegening van cliënten is daarom van belang bij Verslavingskunde. 

De hele opleiding moet doordesemt zijn van aandacht voor de attitude, voor de ‘persoon als 

instrument’. Om adequaat te kunnen functioneren in de verslavingszorg moeten studenten 

kunnen reflecteren over hun handelen, en zich bewust zijn van processen van overdracht en 

tegenoverdracht. In de begeleiding kan onzekerheid benoemd worden, bespreekbaar gemaakt 

worden. Eigen gevoelens kunnen gebruikt worden in het contact met de cliënt, mits dat op 

een weloverwogen manier gebeurt die in het belang is van de cliënt. Het is een vorm van 

hoogwaardige professionaliteit om de persoonlijke gevoelens te signaleren, de ruimte te geven 

en vervolgens te kiezen óf en wát men er in de professionele rol mee gaat doen. 

Stage bij Help de Buurman (ver)zuipt

De eerste maand moesten de studenten wennen aan de leefwijze van deelnemers. Hierdoor was het noodzakelijk 

dat de intervisie meer gericht werd op de persoonlijke beleving van de studenten in de omgang met deelnemers. De 

studenten hebben na de eerste maand een open contact met de deelnemers kunnen opbouwen. Dit open contact 

hield o.m. in dat de studenten meer vanuit het perspectief van de deelnemers hebben leren kijken. Hierdoor is er 

een goede communicatie over en weer tussen de deelnemers en de studenten ontstaan. 

Jos Oude Bos (in Jaarverslag Help de Buurman (ver)zuipt, 2007, VNN)

Studenten die ‘zichzelf‘ niet kunnen zijn in hun werk putten uit de verkeerde bron en houden het 

werk op den duur niet vol. Ze werken dan in een rol, ze willen het goed doen, en hebben daardoor 

te weinig oog voor de cliënt. Ze bewijzen hiermee de cliënt, maar ook zichzelf, geen dient. Authen-

tiek zijn in het contact is prettiger voor jezelf en beter voor de cliënt: het contact klopt dan. 
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Aangezien een vrij grote groep studenten die wil gaan werken in de GGZ en verslavingzorg 

zelf ervaring heeft als cliënt in de GGZ of familieleden hebben met psychiatrische of versla-

vingsproblemen (zie Berends, 2009) is het eveneens van belang ruimte te bieden voor deze 

‘ervaringskennis’ en deze te integreren in de professionele attitude. 

Verslaafde broer

Alle zes films hadden een grote indruk op mij gemaakt. Hier mocht ik een kijkje nemen hoe het gaat in het leven van 

een verslaafde. Ik vond dit erg confronterend. Dit komt denk ik door het feit dat mijn eigen broer ook verslaafd is 

geweest. Ik herkende verschillende dingen in de films waar mijn broer ook last van had. Bijvoorbeeld liegen tegen zijn 

familie, manipuleren, stelen en psychoses krijgen. Ik vond het ook heel erg dat er echt mensen zijn en leven zoals in de 

zes films die we hebben mogen zien. Ik werd ook heel droevig van het kijken naar deze films. Drugs maakt ontzettend 

veel kapot. Wat mij is bijgebleven is dat ik mijn vooroordelen bij verslaafde opzij zet en dat ik ze zie als mensen.

Student SPH Inholland

Er zijn diverse manieren waarop onderwijs gericht op de professionele attitude geregeld kan 

worden, zoals:

 >  Explicitering van en discussie over diverse verklaringsmodellen, waarbij ruimte is voor het 

morele model en waarbij wetenschappelijke en praktische ondersteuning voor het biopsycho-

sociale en het hersenziektemodel wordt aangedragen. 

 >  Openheid ten aanzien van de socialisatie, waarden en normen van de studenten

 >  Aandacht voor eigen middelengebruik en gebruik in de omgeving

 >  Aandacht voor eigen ervaringen op het gebied van psychiatrie en verslaving. Veel studen-

ten die willen (gaan) werken in de GGZ en verslavingszorg hebben ‘ervaringskennis’ op dit 

gebied. Als dit benoemd kan worden kan dit geïntegreerd worden in het professioneel han-

delen. Soms zijn studenten minder professioneel omdat zij persoonlijke kwetsbaarheden of 

schaamte willen vermijden Ze zijn dan minder aanwezig in het contact met de cliënt.

 >  Aandacht voor de attitude tijdens vaardigheidstrainingen (zoals motiverende gespreksvoering 

en leefstijltraining). 

 >  Studenten kunnen elkaar feedback geven op hun attitude. Hiervoor is een formulier nuttig 

waarom men verplicht is elkaar zowel feedback te geven over wat goed is als wat aandacht 

behoeft. Open vragen leveren minder op dan een meer directievere vraag om feedback. 

Feedback van medestudenten op de houding is vaak krachtiger dan dat van de docent. 

 >  Ex-verslaafden, ervaringsdeskundigen, als gastdocent uitnodigen voor een les ‘cliëntperspec-

tief’ en ‘bejegening’, waarbij de ervaringsdeskundige wordt geïnformeerd over de aanwezig-

heid van ervaringskennis bij studenten.

 >  In de praktijk kunnen studenten zichzelf monitoren en evalueren met behulp van een attitu-

dechecklist, die ook gebruikt kan worden door begeleiders en beoordelaars. Een voorbeeld-

checklist is opgenomen in de bijlage.

 >  In de praktijk ruimte geven voor het maken van fouten: door het ‘goed’ te willen doen als pro-

fessional verliezen studenten soms het gelijkwaardig contact en de aansluiting met de cliënt.

 >  In het begin van de stage vooral te letten op de manier waarop de student ‘invoegt’ en 

contact maakt. Het gaat hierbij om gewone dagelijkse contacten zoals een praatje maken, 

samen koffie drinken of een wandelingetje te maken. Dáár begint het mee en niet bij hulp-

verleningsgesprekken. Hierop kan de student bij een eerste beoordeling bevraagd worden. 

 >  Nagaan of cliënten uit zichzelf contact zoeken met de student: komen cliënten naar je toe?

 >  Cliënten de attitude laten beoordelen; cliënten inzetten als mede-beoordelaar van opdrach-

ten of beroepsproducten. 



46 Handleiding Hoger Beroepsonderwijs Verslavingskunde

Cliënt als medebeoordelaar

Tweedejaars studenten uit mijn groep moesten een begeleidingsplan maken voor een fictieve cliënt. Toen dit plan 

afwas moesten ze het bespreken met de docent en met een cliënt (ervaringsdeskundige). De cliënt stelde vragen en 

was medebeoordelaar van het plan. Na dit gesprek kregen de studenten feedback over de manier waarop ze met 

de cliënt overlegden. Dit werd als zeer leerzaam ervaren. Studenten praten vaak óver cliënten in plaats van met de 

cliënten. Ze zijn ook geneigd (zeker in het begin van de opleiding) om te denken dat zij vanuit hun deskundigheid 

moeten bepalen wat het beste is voor de cliënt. Het daadwerkelijk moeten overleggen met een cliënt is voor hen 

vaak een bijzondere ervaring. Opeens is de cliënt niet alleen maar een ‘object van zorg’ maar een gesprekspartner 

over die zorg.

Ellen Meijer, coördinator Psychiatrie en Verslaving Hogeschool Windesheim

 >  In de stage en bij de ‘beroepsproducten’ nadrukkelijk houdingsaspecten opnemen (en dit bij-

voorbeeld bespreken aan de hand van een ‘attitudechecklist’ , zie deel 3, bijlage 3.6)

 >  Observeren hoe de student omgaat met medestudenten en hierop feedback geven. 

 >  Aandacht voor (een les of workshop over) ‘overdracht en tegenoverdracht’.

 >  Dramalessen: De studenten een ‘moeilijke’ cliënt laten spelen: letterlijk bewegingen laten 

nadoen; dit verbetert het inlevingsvermogen

 >  De studenten in rollenspelen om de beurt cliënten laten spelen en oefenen met interventies 

op elkaar; vervolgens feedback geven op bejegening.

 >  Acteurs of getrainde docenten cliënt laten spelen; studenten feedback geven over hun hou-

ding en bejegening.

 >  Een beroepsproduct maken waarbij het verhaal van de cliënt vanuit cliëntperspectief wordt 

weergegeven (bijv. in een levensverhaal, een ego-document, filmpje of hoorspel).

Levensloopboek

De studenten interviewen cliënten uit de Brijder Verslavingzorg. Ze maken een levensboek voor deze cliënt, van-

uit het perspectief van de cliënt. De studenten leren op deze manier contact leggen, luisteren en zich inleven. Op 

school geven we ter ondersteuning theorielessen en werkcolleges motiverende gespreksvoering. De cliënt krijgt aan 

het eind van het programma een mooi gedrukt boekje met zijn eigen verhaal. Dit project staat verder helemaal los 

van de behandeling van de cliënt. Het is een project dat helemaal van de cliënt is, het is zijn eigen verhaal en zijn 

eigen boek.

Rob de Rijcke, coördinator Verslavingskunde Hogeschool Leiden

In intervisie, supervisie, stagebegeleiding en lessen gericht op de persoonlijk-professionele ont-

wikkeling kan specifiek aandacht besteed worden aan de ontwikkeling van een professionele 

houding die tevens congruent is en past bij de persoon van de hulpverlening.

In deel 3, bijlage 3.5, is een voorbeeld van een intervisiemodule opgenomen, zoals die op 

Hogeschool Windesheim gebruikt wordt.

In hoeverre ‘echtheid’ te leren is en wat de grenzen van een professionele attitude zijn, is punt 

van discussie (Bootsma, 2008). Sommige hulpverleners kunnen een voorbeeldfunctie hebben 
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en in die zin ‘exemplarisch’ zijn voor ‘waarachtige professionele hulpverleners’. 

De opleiding zou een aantal exemplarische voorbeelden van waarachtige ‘echte’ professionele 

hulpverleners kunnen aanleggen en deze gebruiken in het onderwijs. 

Methodieken en opleidingen verschillen de mate waarop de nadruk gelegd wordt op echt-

heid en congruentie. Het werken met cognitief-gedragsmatige technieken stelt andere eisen 

aan de professioneel attitude dan het werken volgens de uitgangspunten van de motiverende 

gespreksvoering of vanuit de presentietheorie zoals Andries Baart die heeft ontwikkeld en 

waarbij een echt en aandachtig ‘present zijn ‘van de hulpverlener centraal staat, in plaats van 

het methodisch en doelgericht werken.

Het belang van de relatie tussen client en hulpverlener en de communicatie wordt de laatste 

jaren weer wat meer onderstreept vanuit gezaghebbende instellingen op het gebied van de 

verslavingszorg. 

Het feit dat er bij verslaving – met name bij de chronische vormen - sprake is van een her-

senziekte sluit het sociaal-agogisch perspectief geenszins uit. Juist vanwege het chronische 

karakter van veel verslavingsproblematiek wordt de rol van relationele factoren – de dynamiek 

die zich voordoet in het langdurig contact tussen hulpverlener en cliënt – van groter belang. 

Het biopsychosociale model biedt ruimte voor deze agogische en relationele invalshoek die 

tot nu toe niet veel wetenschappelijke aandacht heeft gehad. De laatste paar jaar worden 

diverse oproepen (De Jong, 2006, Hutschemaekers, 2006, Smeijsters, 2006 Goossensen, 

2008) gedaan om onderzoek te doen naar de relatie tussen hulpverlener en cliënt. Smeijsters 

doet een oproep voor ‘creatieve professionaliteit’ waarin de persoonlijke professionaliteit zich 

kan ontwikkelen. En juist in een tijd dat de biologische aspecten van verslaving sterker worden 

benadrukt, pleit hoogleraar verslavingskunde De Jong (2006)voor onderzoek naar de kwaliteit 

van de ontmoeting binnen de therapeutische relatie bij het begeleiden en behandelen van 

cliënten met chronische verslaving. Dit onderwerp heeft wat hem betreft het primaat bij de 

noodzakelijke veranderingen in de zorg. De Jong (2006) pleit voor het scheppen van ‘voor-

waarden voor optimale ontmoetingen’. Goossensen (2008) onderzoekt vanuit het lectoraat 

Verslavingszorg van Hogeschool Inholland de kwaliteit van de communicatie – waarbij het 

gaat om ‘logica en liefde’ in de verslavingszorg.

De HBO’ers, die dichtbij de cliënt staan in hun (soms langdurige) begeleiding bij het dagelijks 

wel en wee, zullen aandacht moeten besteden aan persoonlijke-professionele aspecten van 

hun werk en aan de therapeutische relatie die zij hebben met de cliënt.

Vanwege de toenemende invloed van cliëntenorganisaties en ervaringsdeskundigen zal de 

samenwerking met cliënten de komende jaren anders, en waarschijnlijk nog gelijkwaardiger, 

van karakter worden.



48 Handleiding Hoger Beroepsonderwijs Verslavingskunde

 Hoofdstuk 5  De inhoud van het programma op gevorderd niveau en op 
bachelorniveau

Alle HBO-beroepen in de GGZ hebben te maken met een zogenaamde ‘drievoudige profes-

sionaliteit (Bootsma 2005). Het gaat om een samenspel tussen:

 a.  kennis en technisch-instrumenteel handelen (‘hoe moet ik handelen volgens de standaarden 

van mijn beroep’)

 b.  normatieve en ethische afwegingen ( ‘waarom moet ik handelen’)

 c.  persoonlijke aspecten (‘kan ík hier achter staan’, ‘kan ik hierin echt zijn’ ‘kan ik hierin mezelf 

geven’); hier gaat het om ‘waarachtigheid’ of anders gezegd: om congruentie, om authenti-

citeit, om geloofwaardigheid.

Technisch instrumentele aspecten en ethische afwegingen moeten ‘landen’ in de persoon. Het 

moet een onderdeel van jezelf worden. Het is van belang ‘waarachtig’ – geloofwaardig - te 

zijn in de manier waarop je je beroep uitoefent.

Om de integratie van de drie aspecten te bevorderen verdient het aanbeveling om naast the-

oriemodules een modules waarin vaardigheden geoefend worden modules in te voeren die 

gericht zijn op persoonlijke verwerking van de stof, op reflectie en op integratie.

  Het bachelorniveau
Hogescholen onderscheiden over het algemeen drie niveaus binnen hun opleiding, namelijk 

het basisniveau (propedeuse), het gevorderd niveau, en het bachelorniveau (vanaf ongeveer 

het derde studiejaar).

De niveaus zijn beschreven in hoofdstuk 1. 

Minoren Verslavingskunde die gericht zijn op functies in de GGZ en Verslavingszorg worden 

zowel op gevorderd als op bachelorniveau aangeboden. Zij omvatten 15 tot 30 credits. Het 

werkveld is het meest gediend bij een minor op Bachelorniveau omdat dan de benodigde com-

petenties direct aansluiten bij te vervullen taken en functies in de praktijk. Een actuele minor 

op bachelorniveau bespaart het werkveld bij- en nascholing: pas afgestudeerde (of binnenkort 

af te studeren) medewerkers kunnen direct volwaardig ingezet worden.

Een programma op bachelorniveau dient niet uitsluitend theoriemodules of vaardigheidstrai-

ningen te bevatten, maar moet de student opdrachten geven theorie en vaardigheden geïn-

tegreerd moeten worden in beroepsproducten: voor de praktijk bruikbare producten, zoals 

een methodiek, een onderzoek, een plan of een training. Naast een theorie- of vaardighe-

denlijn is eveneens een vraaggestuurd deel nodig waarin de student opdrachten kan doen die 

passend zijn in de specifieke beroepscontext waarin hij of zij werkt of stage loopt (of heeft 

gelopen). Minoren Verslavingskunde op bachelorniveau worden ook vaak in deeltijd of duale 

vorm gevolgd, waarbij de studente de opleiding deels volgt in de instelling, vaak met een 

arbeidscontract. Afstuderen in een duale vorm, waarbij één dag op school de minor Versla-

vingskunde op bachelorniveau wordt gevolgd is zowel voor de student als voor het werkveld 

aantrekkelijk.

Een bachelorprogramma Verslavingskunde bevat niet uitsluitend kennis en vaardigheden 

gericht op de directe omgang met cliënten, maar is ook gericht op de andere twee segmenten 

van de opleidingskwalificaties: werken vanuit een organisatie en werken aan professionalise-

ring. Er hoort aandacht te zijn voor beleid, maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen 

in de sector, kwaliteitszorg en professionalisering.

Minoren Verslavingskunde kunnen, zoals eerder is opgemerkt, niet alles wat relevant is voor 

de verslavingszorg opnemen in hun programma. De meeste kennis en vaardigheden doen 

studenten op in de eigen opleiding, búiten de minor om. Vakken als psychopathologie, sociale 
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wetenschappen, groepsdynamica, methodisch werken, mogen bekend verondersteld worden.

Uiteraard hangt het af van de opleiding die de student volgt, welk pakket hij náást de minor 

Verslavingskunde meebrengt: een HBOV’er heeft medische kennis, een SPH’er weet veel van 

groepsprocessen. 

  Het programma
Een programma bevat een combinatie van theoriemodules, trainingen, modules gericht op 

de persoonlijk-professsionele ontwikkeling en diverse vormen van praktijkleren. In deel 3 zijn 

diverse beroepsopdrachten en opdrachten opgenomen die gebruikt kunnen worden.

 >  Theoriemodules. In hoeverre programma’s met basistheorie nodig zijn hangt af van andere 

minoren in de Hogeschool. Als er eveneens een brede basisminor in het aanbod is opgeno-

men, kunnen modules gericht op basiskennis (middelenkennis, motivatiestadia, wetgeving, 

sociale kaart etc) weggelaten worden. Elke student dient de Canon Verslaving te kennen 

en zich verdiept te hebben in de daarin beschreven onderwerpen. Het verderop beschreven 

voorbeeldtheorieprogramma volgt de lijn van de Canon. In deel 2 van deze handleiding zijn 

bronnen te vinden die gebruikt kunnen worden bij de theoriemodules.

 >  Modules gericht op vaardigheden. In ieder geval dient een training motiverende gespreksvoe-

ring opgenomen te worden. Een leefstijltraining en een module cognitief-gedragstherapeuti-

sche technieken mag ook niet ontbreken in het aanbod. In deze trainingen wordt vooral veel 

gedaan.

 >  Module gericht op de persoonlijk professionele ontwikkeling. Hierbij gaat het om modules als 

intervisie en supervisie.

 >  Opdracht waarbij de studente iets dient te onderzoeken of te ontwerpen, In deel 3, bijlage 1 

en 2 zijn diverse voorbeelden van beroepsproducten en opdrachten opgenomen die studen-

ten in de minoren hebben uitgevoerd. 

 >  Praktijkleren: dit kan voldaan zijn voorafgaand aan instroom in de minor (binnen de eigen 

opleiding) of kan tijdens de minor plaatsvinden. De minor op bachelorniveau veronderstelt 

dat studenten in ieder geval enige stage- of werkervaring hebben op het gebied van GGZ, 

verslavingszorg of aanpalende gebieden van zorg waar men met verslaving in aanraking is 

geweest.

Hieronder volgt een mogelijk pakket voor een minor Verslavingskunde op bachelorniveau. Een 

aantal modules hieruit worden verplicht gesteld, een aantal kunnen als keuze-module worden 

opgenomen. Als de instroom in de minor groot is kunnen uiteraard méér en verschillende keu-

zemodules draaien. Sommige keuzemodules zijn ‘ter reparatie’ van competenties die men in 

de opleiding niet heeft gehad, maar wel gevraagd worden in de verslavingzorg. Een HBOV’er 

kan bijvoorbeeld kiezen voor een keuzemodule ‘Groepsdynamica in de verslavingszorg’, terwijl 

deze module voor een SPH’er weinig zal toevoegen. Een SPH’er zou daarentegen weer baat 

kunnen hebben bij een module ‘verpleegtechnische handelingen’ of ‘somatische aspecten in 

de verslavingszorg’.
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  Voorbeeld van aanbod in een minor Verslavingskunde op bachelorniveau 

I.Theoriemodules II.Trainingen III.Persoonlijke-professionele 

ontwikkeling

IV.Praktijkleren

Algemene theorie-

module (zie voorbeeld-

programma hieronder)

(verplicht)

Motiverende gespreks-

voering (verplicht)

Begeleide gestructureerde 

intervisie; zie bijlage (verplicht)

Beroepsproduct

Module Dubbeldiagnose-

problematiek (verplicht)

Leefstijltrainingen Supervisie Stage

Module Theorie Metho-

dieken (overzicht van 

diverse methodieken)

Cognitief Gedragsthera-

peutische technieken

Module 

Overdracht en Tegenoverdracht

Onderzoek

Module Bijzondere doel-

groepen (Ouderen, LVG, 

Allochtonen)

‘Groepsprocessen in de 

Verslavingszorg’ 

Werken met groepen, 

groepsdynamica, groeps-

werk en sociotherapie

Persoonlijke reflectieverslagen Project

Module Werken met 

Kinderen, Jongeren en 

Gezinnen 

Motiverende gespreksvoe-

ring bij bijzondere doel-

groepen (SGLVG, justitie, 

allochtonen, jongeren)

 

Motivatie bij de professional

Module Ambulant 

werken, Bemoeizorg en 

Sociale Verslavingszorg

Nieuwe methodieken, 

inclusief internetbehande-

lingen

De relatie tussen persoon en 

missie en visie van de organisatie

Module Rehabilitatie, 

CRA 

Preventie bij jongeren, 

gezinsinterventies

Module Professionele Attitude 

in de (Forensische) Verslavings-

zorg 

Met daarin rollenspelen over 

macht, agressie, communicatie 

overdracht en tegenoverdracht



51 Handleiding Hoger Beroepsonderwijs Verslavingskunde

Module Dwang en 

Drang: Justitiële Versla-

vingszorg, Forensische 

verslavingszorg, ISD/SOV, 

Duurzaam Verblijf

Verpleegkundige handelin-

gen, signaleren, crisis,en 

psychofarmaca

Module Verklarings-

modellen en Beeld-

vorming( o.a analyse 

speelfilms en media in 

licht van verklarings-

modellen), reflectie op 

eigen vooronderstellin-

gen en visie.

Seksespecifiek werken

Cliëntgestuurde projec-

ten, herstelbenadering

Versterken van het sociale 

netwerk en betrekken van 

familie

Beleid en organisatie in 

de verslavingszorg

Ontwikkeling en organisa-

tie van zorgnetwerken en 

zorgarrangementen

Minoren Verslavingskunde verschillen in het aanbod dat zij studenten doen en de mate waarin 

studenten kunnen kiezen uit de verschillende modules. Naast een verplicht gedeelte kan de 

student een mix van theoriemodules en trainingen kiezen, in aansluiting bij de eigen oplei-

dingskwalificaties en het POP. (voor opleidingskwalificaties zie deel 4, bijlage 4.2, 4.3 en 4.5, 

voor beoordeling POP zie deel 3, bijlage 3.6)

Modules zijn uitgewerkt in handleidingen. Deze zijn opvraagbaar bij de Hogescholen die de 

modules in hun aanbod hebben opgenomen. 

 5.1.  Algemeen Theorieprogramma 

Een algemeen theorie-programma op bachelorniveau dient de volgende onderdelen te bevat-

ten. Naast elke onderdeel staan reflectie- verwerkings- en toepassingsmogelijkheden aangege-

ven. De theorielijn volgt de Canon Verslaving. Een zeer bruikbaar boek bij deze theorielijn is:

R. Kerssemakers; R. van Meerten; E.A. Noorlander; H. Vervaeke. (2008) Drugs en Alcohol. 

Houten: Bohn Stafleu Van Loghum ISBN 9789031350599.

Hieronder volgt een voorbeeld van een theorieprogramma. Er wordt vanuit gegaan dat er zowel 

theorielessen worden gegeven als werkcolleges waarin de theorie verder wordt besproken. 
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A. Theorieonderdeel B.  Reflectiemogelijkheden en opdrachten in 

aansluiting op de theorie

Middelen

Diverse types (dempend; stimulerend; complex, ontre-

gelend of hallucinogeen); werking op korte en lange 

termijn

Middelenkoffer

Foto’s van middelen

Effecten of korte en lange termijn

Risico’s (lichamelijk en psychisch)

Trends 

Perspectief: wat zijn de voordelen van gebruik? Eerst 

dus effecten op korte termijn bespreken: je gebruikt 

vooral omdat je het prettig en lekker vindt!

Abstinentie-experiment: studenten moeten 3 dagen 

stoppen met een voor hen belangrijke gewoonte (mid-

delengebruik, telefoneren, televisie kijken, sport, seks, 

snoepen, etc) en bijhouden wat er met hen gebeurt 

Craving bijhouden met formulier.

Nabespreken in subgroep of klas.

 a.  Bespreken eigen gebruik en redenen van 

gebruik in de subgroep of klas. Voordelen van 

gebruik, nadelen van gebruik

 b. Wat is ‘jouw’middel

 c. Visie op middelen

 d.  Visie op hulpverlening aan verslaafden

 e.  Bekendheid  met middelengebruik en versla-

ving in omgeving

Vooroordelen over drugs en alcohol: vraag studenten 

associaties op te schrijven bij ‘drugs’ of specifieker: 

bij ‘heroïne’, ‘blowen’, ‘cocaïne’, ’speed’, ‘bier’, ‘wijn’, 

‘jenever’ etc. en bespreek dit na in de groep

Opdracht 1 (zie bijlage3.2) is bruikbaar.

Beloop van verslaving, verschillende gebruikers: experi-

menteel, recreatief, geïntegreerd, problematisch, mis-

bruik, afhankelijkheid, chronische afhankelijkheid; symp-

tomen en signaleren van diverse vormen van gebruik

Begrippen: intoxicatie, misbruik, afhankelijkheid, absti-

nentie, halfwaardetijd, reboundeffecten, fysieke en psy-

chische afhankelijkheid, stoornissen ín middelengebruik 

versus stoornissen dóór middelengebruik, detoxificatie

Opdracht over culturele gebondenheid van middelen 

(bijv. opdracht 2 uit de bijlage over een tijdsbalk). Deze 

kan gepresenteerd worden in de les.

Bekijken van een speelfilm, bijv. Requiem for a Dream 

om beloop te bespreken in de groep. In bijlage staat 

een lijst met speelfilms. 

Zie ook www.minorverslavingskunde.nl en 

www.verslavingskunde.nl voor documentaires.
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Risicofactoren en epidemiologische gegevens; Nationaal 

prevalentie-onderzoek middelengebruik;

Nationale Drugmonitor en EMCDDA

Nagaan van risicofactoren in subgroep 

Risicofactoren (paragraaf 2.3. Canon) bij persoon uit 

documentaire (bijv. over André Hazes, Zij gelooft in mij) 

of in speelfilm opsporen.

Quiz over middelengebruik in diverse groepen en lan-

den (de quiz is gebaseerd op getallen uit o.a. NDM, 

de quiz kan gemaakt worden door de subgroepen; de 

quiz wordt daarná klassikaal besproken of afgenomen 

bij andere subgroepen. 

Docent bespreekt (on)juistheid van de antwoorden.

Opdracht 4, bijlage 3.2. (over voorlichting aan jon-

geren) is bruikbaar

Verklaringsmodellen in de verslavingszorg:

 > Morele model

 > Ziektemodel

 > Symptomatisch model

 > Gedragsmodel

 > Hersenziektemodel

 >  Biopsychosociale model (is uitgangspunt van de 

minor)

 > Aanvaardingsmodel/Harmreduction

Reflectiebijeenkomst waarbij studenten kort hun eigen 

visie op het (ontstaan) van verslaving verwoorden. 

Daarna bespreking van de verschillende standpunten. 

Uitspraken van diverse vertegenwoordigers van de 

modellen worden onder de loep genomen (van vroeger 

en nu) en besproken op hun waarde en geldigheid.

Bekijken van documentaire met Dalrymple (via Beeld en 

Geluid) en bespreken met de klas met gebruikmaking 

van actuele informatie en wetenschappelijke theorieën.

Uitwerking biopsychosociale model en de cirkels van

Van Dijk; 

Uitwerking hersenziektemodel:

Dramadriehoek

Toepassing van de cirkels van Van Dijk op een casus, 

speelfilm of documentaire (bijv. de documentaire 

Johanna)

Bekijken van de documentaire Proost! met 

‘biopsychosociale’blik. Welke aspecten komen aan de 

orde in deze documentaire?

Toepassen dramadriehoek op casus of op jezelf

Wet- en regelgeving

 > Warenwet

 > Drank- en Horecawet

 > Tabakswet

 > Wet op de Geneesmiddelenvoorziening

 > Opiumwet

 > Alcoholbeleid

 > Drugsbeleid

Opdracht 5 (bijlage 3.2.) is bruikbaar (regelgeving en 

reclame)

Debat tussen studenten (eventueel tussen Hogesc-

holen) over het cannabisbeleid in Nederland aan de 

hand van stellingen en met een jury met vertegen-

woordigers uit de verslavingszorg, het gemeente-

bestuur en de Hogeschool.
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Motivatie en motivatieontwikkeling

Fases van Prochaska en Diclemente

Theorie motiverende gespreksvoering

Casuïstiekbespreking en bepalen motivatiefase

Bespreking in de groep over eigen affiniteit met diverse 

stadia en persoonlijke gevoelens, waarden en normen

Filmpje met voorbeeld van motiverend gesprek (met 

boze cliënt die meer methadon eist) en nabespreken.

N.B. Motiverende gespreksvoering dient goed inget-

raind te worden in een aparte module van minimaal 

6 bijeenkomsten.

Behandeling en zorg: overzicht van mogelijkheden Opdracht 3 (bijlage 3.2.) waarbij studenten diverse 

vormen van hulp moeten onderzoeken is bruikbaar.

Aanmelding, verwijzing en diagnostiek: bespreking van 

diverse protocollen:

 >  Richtlijn Detox (bespreken somatische aspecten 

van detox en gebruik psychofarmaca)

 >  Crisis module, Kortdurende klinische crisisinter-

ventie, Resultaten Scoren

 >  Protocol voor nazorg

Zie Module indicatiestelling & trajecttoewijzing, 

Resultaten Scoren

 > ACT

Oefenen met de MATE bij een fictieve cliënt

(www.mateinfo.eu/dutch)

Bespreken van themanummer Psy over nazorg bij ver-

slaving

Somatische aspecten verslaving, gezondheidsvoorlichting 

en harmreductie

 > Richtlijn opiaatonderhoudsbehandeling

 > Handreiking gebruiksruimten

 > Handreiking bemoeizorg

 >  Richtlijn casemanagement voor langdurige 

verslaafden met meervoudige problemen

 

Gastles door medewerkers van Mainline of door mede-

werker uit de Sociale Verslavingszorg

Casus: opvang voor verslaafden en buurtprotest: buurt-

vergadering met diverse belanghebbenden (woning-

bouwcorporaties, gemeenteraad, buurtvereniging, 

verslavingszorg, cliëntenvertegenwoordiging, scholen, 

politie, politieke partijen; elke student krijgt een rol en 

verdedigt het standpunt van de partij die hij/zij verte-

genwoordigt)

Excursie naar gebruiksruimte of op pad met Mainline 

of team bemoeizorg
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Klinische hulp, deeltijdbehandeling en ambulante hulp

 > Groepsdynamische processen

 > Leefstijltrainingen

 > Themagroepen

 > Internethulpverlening

 > Minnesotamodel

Casus met leefgroep uit verslavingszorg waarin groeps-

dynamische processen geanalyseerd moeten worden

Rollenspel waarbij de groep als een ‘middelengroep’ 

fungeert die begeleid wordt door een medewerker uit 

de verslavingszorg. Het is de bedoeling dat studenten 

een eigen vraag ten aanzien van middelengebruik, 

ongewenste gewoontes of veslaving inbrengen.

Oefenen met internethulpverlening (bijv.Alcohol de 

Baas)

Terugvalpreventie

 > Psychofarmaca

 > Terugvalpreventieprogramma’s

 >  Leefstijltrainingen; veranderen van gewoonte-

gedrag

Oefenen met onderdelen uit een leefstijltraining

Via leefstijltraining proberen eigen gewoonte te veran-

deren

Dwang en Drang

 > Justitiële verslavingszorg

 > Forensische verslavingszorg

 >  ISD/SOV (Powerpoint vanuit Windesheim beschik-

baar)

 > Project Duurzaam Verblijf Beilen

Opsporen, lezen en analyseren van krantenberichten 

over Duurzaam Verblijf in Beilen, plus bestuderen van 

artikel hierover in Sozio en Deviant.

Gastdocent uit Forensische Verslavingsafdeling

Gastdocent over motiverende gespreksvoering in een 

justitiële instelling en gesprek hierover met de groep.

Rollenspelen attitude in een forensische setting.

Zelfhulpgroepen en de relatie tot de professionele versla-

vinszorg (Powerpoint van het Trimbosinsituut beschikbaar)

Uitnodigen van diverse zelfhulpgroepen op de oplei-

ding en in kleine subgroepjes studenten een ‘zelf-

hulpgroepenroute’ doen waarbij steeds ongeveer 

30 – 45 minuten een zelfhulpgroep bezocht wordt en 

een gesprek plaatsvindt. De zelfhulpgroepen hebben 

elk een eigen lokaal waar de groepjes studenten hen 

afwisselend bezoeken

Zie verder websites van zelfhulpgroepen in deel 2.

Cliëntenparticipatie en ervaringsdeskundigheid.

Wetten t.b.v. cliëntenparticipatie

Cliëntenorganisaties

Cliëntgestuurde projecten (bijv. Help de Buurman Verzuipt 

van VNN en VIP, VerslavingsInformatiePunt van Tactus)

Het Zwarte Gat

Les wordt verzorgd door vertegenwoordiger cliëntenorga-

nisaties en/of door ervaringsdeskundige

Opdracht 7 (bijlage 3.2.) is bruikbaar

Forumdiscussie met stellingen over cliëntperspectief; 

studenten maken stellingen over cliëntperspectief en 

ervaringsdeskundigheid en discussiëren hierover met 

elkaar. ervaringsdeskundigen en de docent becommen-

tariëren de discussie.
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Omgeving, gezin, sociale netwerk, community reinforce-

ment approach

Opdracht 6 (bijlage 3.2.) is bruikbaar: analyeren van de 

film Thirteen vanuit systeemtheorieën

Discussie over invloed van ouders en gezin op gebruik

In kaart brengen van sociaal netwerk plus functies 

diverse personen

Casus met CRA.

Casus ambulante gezinsbegeleiding (vanuit verslavings-

zorg): ‘Wat is er nodig voor deze ouders en kinderen 

om zelfstandig en bij elkaar te kunnen blijven wonen ?

Opdracht 10 (bijlage 3.2.) over werken met genogram-

men is bruikbaar.

Trends, speerpunten en beleid

Bespreken nieuwe ontwikkelingen, doelgroepen en 

onderwerpen, zoals

 > Beleid benzodiazepines

 > LVG en verslaving

 > Verslaving in forensische setting

 > Chronische zorg

Schrijven van een advies aan minister VWS t.a.v. actueel 

onderwerp op gebied van verslaving 

Zingeving en verslaving

Hierover zijn artikelen uit het tijdschrift Verslaving bruik-

baar

Gastles met geestelijk verzorger of pastor uit GGZ-

instelling en/of verslavingszorg

Alternatieve behandelingen, commerciële zorg en levens-

beschouwelijke zorg

Opdracht 8 (bijlage 3.2.) is bruikbaar.

Praktische en materiële hulp bij verslaving

 > Wonen

 > Werk

 > Dagbesteding

 > Financiën

 5.2. Beoordelingen

Theoriemodules worden meestal schriftelijk getoetst, met open vragen, meerkeuzevragen of 

juist-onjuist-vragen. Het LOV (Landelijk Overleg Verslavingskunde) ontwikkelt in samenwer-

king met het Leernetwerk Verslavingszorg toetsbanken over diverse onderwerpen.

Er zijn 300 vragen over de Canon Verslaving beschikbaar op cd-rom met feedback op elke vraag.

Andere oefenprogramma’s en toetsbestanden zijn in ontwikkeling.

Trainingen worden meestal getoetst door een combinatie van schriftelijke toetsing en demon-

straties in de praktijk. Schriftelijke toetsing bij motiverende gespreksvoering kan bijvoorbeeld 

bestaan uit:
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 > Scoren van een gesprek op dvd op types interventies 

 > Open vragen over het boek van Miller en Rollnick

 > Juist-onjuist-vragen over Miller en Rollnick (hiervan zijn 100 vragen beschikbaar0

 > Scoren van gesprek van medestudent

 > Scoren van eigen gesprek

Een training wordt verder getoetst door het doen van rollenspelen, bijvoorbeeld met een 

acteur of docent. Het gesprek kan worden opgenomen en daarna individueel en/of in de (sub)

groep geanalyseerd worden en van feedback worden voorzien.

Een beroepsproduct dient beoordeeld te worden met vooraf geformuleerde indicatoren (zie 

deel 3, bijlage 3.3).

Stages kunnen beoordeeld worden door:

 >  Evalueren van uitvoering van in een POP beschreven activiteiten die in overleg met de instel-

ling en de opleiding zijn gepland (zie bijlage 3.6.).

 >  Evalueren van beroepsproducten die volgens afspraak zijn gemaakt (voor voorbeelden zie bij-

lage 3.1)

 >  Evalueren van attitude door middel van attitudechecklist (zie bijlage 3.5); in hoofdstuk 4 

staan diverse tips opgenomen voor het beoordelen van attitude

Modules gericht op de persoonlijk-professionele ontwikkeling worden getoetst door 

 > Aanwezigheid

 > Mate van participatie in de les

 > Presentatie

 > Reflectieverslag

 5.3. De afronding van Verslavingkunde
Als de competenties van Verslavingskunde zijn behaald en zowel de theoriemodules, de trai-

ningen en het praktijkleren voldoende is afgerond op bachelorniveau kan een Hogeschool 

een certificaat Verslavingskunde, Bachelorniveau uitreiken. Dit is géén diploma, maar kan als 

differentiatie gezien worden naast een HBO-diploma HBOV, MWD, SPH, Creatieve Therapie of 

Psychomotorische Therapie.

Manieren om de minor af te ronden:

 >  Inleveren van een portfolio Verslavingskunde waarin beschreven wordt in hoeverre de ver-

schillende competenties zijn behaald, waarin een koppeling wordt gemaakt naar theorie en 

praktijk en waarin bewijslast is opgenomen. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met de 

competenties Verslavingskunde (zie bijlage 4.6 ).

 >  Schrijven van een column van maximaal 300 woorden waarin to the point een standpunt 

wordt verdedigd en waaruit professionaliteit blijkt op het gebied van verslavingszorg. Column 

voorlezen bij slotpresentatie, gevolgd door korte discussie met aanwezigen, de beste publi-

ceren in intern of extern blad. Hogeschool Windesheim werkt met columns en presentaties 

hiervan voor publiek.

 >  Presentatie van beroepsproducten aan de groep en aan externe belangstellenden, zoals het 

werkveld.

 >  Het verdedigen van een aantal stellingen tegenover een vertegenwoordiger van het werkveld 

en tegenover een docent uit de opleiding.

 >  Persoonlijke Presentatie schrijven waarin de specifieke persoonlijke en professionele compe-

tenties neerzet, gericht op de eigen beroepscontext. 

 >  Beknopt beleidsvoorstel presenteren voor specifiek onderdeel in de verslavingszorg.
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 >  Het organiseren van een conferentie met workshops die door studenten verzorgd worden. 

De conferentie wordt als deskundigheidsbevordering aan interne en externe belangstellenden 

(docenten, studenten, medewerkers instellingen) aangeboden. De Hogeschool Arnhem 

Nijmegen heeft de minor in 2008 op deze manier afgesloten. 
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 Hoofdstuk 6 Praktijkleren en stages

Afhankelijk van de positionering van de minor Verslavingskunde kunnen verschillende vormen 

van praktijkleren worden onderscheiden. Een stage is een vorm van praktijkleren. Op een aan-

tal hogescholen is de term ‘stage’ afgeschaft en vervangen door ‘praktijkleren’.

Stages en andere vormen van praktijkleren veronderstellen dat de hogescholen hiervoor beleid 

ontwikkelen, evenals het werkveld. Hieronder wordt ingegaan op het praktijkleren vanuit het 

perspectief van de opleiding en vanuit het perspectief van het werkveld.

 6.1. Praktijkleren (en stages) vanuit de opleiding bekeken
Het praktijkleren in de brede minoren (die niet gericht zijn op functies in de verslavingszorg) is 

anders van aard dan het praktijkleren in minoren die bedoeld zijn als voorbereiding op de GGZ 

en verslavingszorg.

 6.1.1. Praktijkleren in de brede opleidingsoverstijgende basisminor Verslavingskunde
Deze minor wordt gevolgd door studenten uit diverse opleidingen, ook uit opleidingen die 

niet gericht zijn op functies in de zorg- of dienstverlening. De minor kan niet op bachelor-

niveau worden aangeboden vanwege het gebrek aan benodigde kennis en vaardigheden op 

het gebied van Verslavingskunde. De minor wordt meestal aangeboden op gevorderd niveau. 

Er wordt geen stage gelopen, maar studenten kunnen een opdracht doen die eventueel in 

de praktijk kan worden uitgevoerd. Voor voorbeelden van beroepsproducten die passend 

gemaakt kunnen worden voor diverse beroepscontexten: zie hoofdstuk 1. In sommige mino-

ren organiseren studenten activiteiten buiten de school, zoals debatten, voorlichtingsavonden, 

filmavonden of workhops.

 6.1.2. Praktijkleren in een specifieke opleidingsoverstijgende minor Verslavingskunde
Een minor Verslavingskunde die gericht is op functies in de GGZ en Verslavingszorg kan zowel 

op gevorderd als op bachelorniveau worden aangeboden. 

Als de minor op gevorderd niveau wordt aangeboden dient deze meestal als voorbereiding op 

een stage. Er kan dan een lichte vorm van praktijkleren in worden opgenomen, bijvoorbeeld 

2 dagen per week. 

Als het een minor op Bachelorniveau betreft dient er praktijkervaring te zijn opgedaan vóór-

dat men kan starten. Een verdieping van het eigen beroep gericht op de verslavingszorg kan 

niet in één minor gerealiseerd worden. Vóórdat de student de minor Verslavingskunde op 

bachelorniveau binnenkomt moet hij één van onderstaande onderwijsonderdelen en/of prak-

tijkleren hebben afgerond:

 >  Een minor Verslavingskunde op gevorderd niveau, met een bijv. 2 dagen stage per week.

 >  Een stage van minimaal 10 weken op bachelorniveau in de eigen opleiding binnen de GGZ of 

verslavingszorg.

 >  Een stage van minimaal 20 weken op gevorderd of bachelorniveau binnen de eigen opleiding 

waarbij er sprake is geweest van behandeling of begeleiding van cliënten met middelenge-

bruik of verslaving (deze stage kan ook zijn gelopen in de jeugdhulpverlening, of een andere 

zorgsector).

De minor Verslavingskunde op bachelorniveau kan voortbouwen op de beroepscompetenties 

die verworven zijn en kan de student van daaruit specialiseren in de verslavingszorg.

De vorm van praktijkleren die gekozen wordt kan divers zijn. Het criterium is dat het praktijk-
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leren op bachelorniveau moet zijn, dat de student zelfstandig werkt, dat de student iets leert, 

dat het praktijkleren aansluit op nog niet verworven opleidingskwalificaties en op competen-

ties Verslavingskunde.

Naast stages, projecten of onderzoek in de GGZ of verslavingszorg kan het organiseren van 

activiteiten in samenwerking met gemeentes, scholen of andere instellingen ook als vorm van 

praktijkleren gezien worden.

Coffeeshopdebat

Ongeveer 30 studenten uit de Fontyshogeschool reisden in een speciale, door de NS beschikbaar gestelde, colle-

getrein naar Zwolle om met de studenten verslavingskunde van Hogeschool Windesheim te debatteren over coffe-

shops en cannabis. Het debat was gratis toegankelijk voor iedereen die belangstelling had. Vertegenwoordigers uit 

de verslavingszorg, studenten, docenten en de betrokken wethouder van Zwolle waren van de partij.

Symposium

Vierdejaars studenten SPH, Verpleegkunde en Creatieve Therapie van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen organi-

seerden een symposium over de onderwerpen die in de minor Verslavingskunde (bachelorniveau) behandeld waren. 

Er stonden diverse lezingen en workshops op het programma. Studenten verzorgden zowel de inhoud als de organi-

satie van dit symposium.

 

 6.2. Praktijkleren en het werkveld

Wil het werkveld verzekerd zijn van nieuwe goed opgeleide medewerkers in de toekomst, 

dan zal het stageplaatsen beschikbaar moeten stellen. Minoren Verslavingskunde zijn soms 

ontwikkeld in samenwerking met (en medefinanciering door) het werkveld, zodat (nieuwe) 

medewerkers minder te hoeven worden bijgeschoold als ze beginnen in de instelling. Scholing 

in de beroepspraktijk in de vorm van stages, wordt dan extra belangrijk: hierdoor levert de 

investering van de instellingen in de minoren het gewenste rendement.

Voor het werkveld is het enerzijds aantrekkelijk om stagiaires binnen te hebben, anderzijds kan 

het tot knelpunten leiden.

Het is aantrekkelijk om nieuwe aankomende medewerkers binnen te hebben die nieuwe infor-

matie binnenbrengen, de reflectie op bestaande werkwijzen bevorderen, en die de instelling 

(opnieuw) bewust maken van bepaalde werkwijzen. Stagiaires uit de hoogste opleidingsjaren 

zijn vaak in staat min of meer zelfstandig opdrachten uit te voeren waar het team niet aan 

toekomt, of die lastig zijn in verband met gevestigde belangen of een bepaalde geschiedenis. 

Stagiaires staan zowel in de instelling, maar ook daarbuiten. Zij kunnen soms als hefboom 

dienen om zaken te veranderen. Stagiaires stromen verder gemakkelijker in dan medewerkers 

zonder ervaring in de betreffende instelling: een stage kan als een proefperiode gezien wor-

den voor een (vaste) aanstelling nadat het diploma is verkregen.

Een constructie die steeds vaker gebruikt wordt is dat nadat een (lange) stage succesvol is 

afgesloten, de student het vervolg van de opleiding duaal doet, en in dienst van de instelling 

de opleiding ‘lerend werken’ afrondt. 
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Een knelpunt bij stages voor instellingen is dat hogescholen geen garanties kunnen bieden 

ten aanzien van de continuïteit voor het opvullen van stageplaatsen. Vanwege de vraagsturing 

die is ingevoerd kunnen hogescholen studenten niet verplichten stages te doen in de door 

hen aangewezen instellingen. Verder eisen scholen dat studenten moeten kunnen werken 

aan opdrachten (‘beroepsproducten’ ) van school, binnen de kaders van de school. Een stage 

wordt in de eerste plaats gedaan vanuit de (kaders en eisen) van de opleiding, en niet van-

uit die van de instelling. Instellingen zijn niet gerechtigd diploma’s af te geven, de opleiding 

blijft dus eindverantwoordelijk voor de inhoud en beoordeling van stages. Opleidingen worden 

hierop afgerekend door accreditatiecommissies. Het kan wringen, als eisen van school moeilijk 

te combineren zijn met de eisen van het werk en als beoordelingen van de opleiding niet paral-

lel lopen met die van de instelling. 

De bureaucratie waar opleidingen mee te maken hebben, kan vermoeiend zijn voor instel-

lingen en verwarrend voor praktijkbegeleiders. Ook de continue veranderingen binnen het 

onderwijs kosten de werkbegeleiders in de instellingen tijd.

Om het werkveld te ondersteunen bij stagebegeleiding en andere vormen van praktijkleren, 

bieden een aantal hogescholen cursussen ‘Prakijkbegeleiding’ aan. De cursussen geven infor-

matie over de opleiding en bieden ook een training in het voeren van begeleidings- en beoor-

delingsgesprekken.

Een verschil met de begeleider vanuit school en vanuit de instelling is dat de eerste gewend is 

om beoordelingen uit te spreken en de tweede vaak meer coachend werkt. Opleidingen heb-

ben een selecterende functie, er moeten ook onvoldoendes worden uitgesproken. Het inne-

men van zowel een begeleidende als een beoordelende rol is voor sommige werkbegeleiders 

in instellingen lastig. 

Hogescholen dienen hun verantwoordelijkheid te nemen bij het beoordelen van stages, en 

zich te houden aan de eisen die een HBO-opleiding met zich meebrengt. Aan een ‘aardige’ 

student die ‘goed haar best doet’ en praktisch goed functioneert en de werkdruk doet afne-

men, tóch een onvoldoende geven omdat de persoonlijke en theoretische reflectie geen HBO-

niveau heeft, is niet altijd gemakkelijk. 

In de verslavingszorg is het beoordelen van de ‘attitude’ een belangrijke zaak. Studenten 

schrijven soms uitstekende verslagen, kunnen hun werk technisch en praktisch goed uitvoe-

ren, maar kunnen desondanks moeite hebben met het aangaan en onderhouden van contac-

ten met de cliënt. Dit onderwerp moet altijd op de agenda gezet worden bij de begeleiding 

en beoordelen van studenten die beroepsopleidingen doen waarbij het aansluiten bij de cliënt 

een opleidingskwalificatie is. Juist dit omgaan met ‘echte’ cliënten in de praktijk kan niet goed 

op school georganiseerd worden. In hoofdstuk 4 worden suggesties gedaan voor de beoorde-

ling van de professionele attitude.

Willen instellingen geschikt zijn als mede-opleider van hogescholen dan is een cultuur van 

een ‘lerende organisatie’ van gewenst. Als teams niet gewend zijn om te reflecteren over hun 

werkwijzen, visies en uitgangspunten, elkaar hierop niet aanspreken en er weinig deskundig-

heidsbevordering en bij- en nascholing plaatsvindt, zijn zij niet geschikt voor het praktijkleren 

van studenten. Een stageplaats voor een student die zich wil richten op verslavingsproble-

matiek dient een klimaat te hebben waren deskundigheidsbevordering en professionalisering 

vanzelfsprekend is en waarin begeleiding op HBO-(plus) niveau aanwezig is.

Nu de trend is dat steeds meer studenten en instellingen kiezen voor duale studieroutes, wor-

den de eisen die aan instellingen gesteld worden groter: een duaal traject impliceert dat een 

groot deel van de studie tijdens het werk, in het de beroepspraktijk, wordt gedaan. Dat bete-

kent dat de instelling competenties moet zijn als leerwerkplaats. De interactie tussen scholen 

en instellingen zal naar verwachting in de toekomst toenemen.
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  Lijst met enkele afkortingen

 AIAR Amsterdam Institute for Addiction Research

 Wet BIG Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

 CONO   Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ en heeft de volgende taken:

   > Expertise centrum voor beroepen in de GGZ

   > Innovatie en coördinatie van beroepsuitoefening en opleiding van GGZ-beroepen

   > Regulering opleidingscapaciteitvraagstukken GGZ-beroepen

 COOAB   Coördinerend Orgaan Opleidingen Agogische Beroepen in de GGZ. Het COOAB maakt 

onderdeel uit van het CONO

 COOV Coördinerend Orgaan Opleidingen Verpleegkunde in de GGZ

 MBO Middelbaar Beroepsonderwijs

 MWD Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

 EVC Eerder (of Elders, of Erkende) Verworven Competenties

 EVC-procedure  Met een procedure Erkenning verworven competenties (EVC-procedure) kan een opleiding, 

student, werkgever of werknemer laten vaststellen welke competenties hij door werkervaring 

al heeft en welke aanvullende opleidingen hij eventueel nodig heeft

 GGZ Geestelijke GezondheidsZorg

 GGZ Nederland Branche-organisatie van de GGZ-instellingen in Nederland.

 HBOV Hogere Beroeps Opleiding Verpleegkunde

 HSAO Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs

 LOO-SPH Landelijk OpleidingsOverleg Sociaal Pedagogische Hulpverlening

 NVAO  Nederland-Vlaamse Accreditatie Organisatie die de kwaliteit van het Hoger Onderwijs in 

Nederland en Vlaanderen waarborgt. In Nederland zijn de taken van de NVAO gebaseerd 

op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW): het accrediteren 

van bestaande opleidingen, het toetsen van nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs en 

het adviseren over de mogelijke verlenging van master-programma's in het wetenschappelijk 

onderwijs

 NIDA National Institute on Drugs Abuse (Amerikaans)

 NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitiones in Addiction

 NTA National Treatment Agency (Brits)

 NDM Nationale Drugs Monitor

 OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

 PHORZA  Phorza is de nieuwe naam voor de beroepsorganisatie van werkers in sociale en/of (ortho)

pedagogische functies, ontstaan uit de fusie van de 

   > Nederlandse Vereniging van Sociaal Pedagogische Hulpverleners NVSPH

   >  Nederlandse Beroepsorganisatie van Activiteitenbegeleiders en Activiteitentherapeu-

ten NBAA

   > Beroepsvereniging van Pedagogen BVP 

 RVZ Raad voor de Volksgezondheid & Zorg

 RvBO Raad voor Bekwaamheidsontwikkeling voor de verslavingszorg van GGZ Nederland

 SGLVG Sterk Gedragsgestoord en Licht Verstandelijk Gehandicapt

 SPH  Sociaal-Pedagogische Hulpverlening. Een sociaal-agogische HBO-opleiding gericht op functies 

op het gebied van Zorg en Welzijn.

 SPW  Sociaal-Pedagogisch Werk. Een MBO-opleiding die toegang geeft tot een verkort traject van 

de HBO-SPH-opleiding

 RvBO  Raad voor Bekwaamheidsontwikkeling is een onderdeel van GGZ Nederland en implemen-

teert en borgt wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van Verslavingskunde binnen 

de zorg.

 



65 Handleiding Hoger Beroepsonderwijs Verslavingskunde



66 Handleiding Hoger Beroepsonderwijs Verslavingskunde



67 Handleiding Hoger Beroepsonderwijs Verslavingskunde

 Deel 2  Bronnen
Literatuur, websites, films

In dit deel vindt u een variëteit aan bronnen die gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling 

van onderwijsprogamma’s. Uiteraard betreft het geen uitputtende lijst. 

Naast boeken, tijdschriften en websites hebben de mediacentra van de Hogescholen ook data- 

en kennisbanken waar studenten vrij toegang in hebben, zoals de NOD (Nederlandse Onder-

zoeks Databank), Worldcat (wereldcatalogus), PiCarta, Science Direct, CINAHL, Academic 

Search, vakbibliotheek BSL, Lexis Nexis NewsPortal (krantendatabank), enzovoort.

Hier kunnen studenten met zoektermen literatuur vinden over verslaving.

Het verdient aanbeveling studenten hiervan op de hoogte te stellen en ze er een training in 

te geven.

Om te googelen is googelen op scholar.google aan te bevelen.

Met het speciale multimediaprogramma ZOEP kunnen studenten en docenten gemakkelijk 

stukjes uit films kopiëren en er links van maken.

Ook een abonnement op Beeld en Geluid is handig: op deze manier verkrijgt men online toe-

gang tot televisieprogramma’s en documentaires. Er kan gezocht worden op steekwoorden.

Een (online) abonnement op het tijdschrift Verslaving is een ‘must’: dit tijdschrift bevat veel 

bruikbaar studie- en discussiemateriaal. In deze bijlage vindt u diverse artikelen uit dit tijd-

schrift terug.
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 Bijlage 2.1 Bruikbare bronnen 

  Theorie Algemeen

In het verplichte basispakket voor de minor op bachelorniveau worden aanbevolen:

 >  Dr. Jaap van der Stel (2007). Wat elke professional over verslaving moet weten. Houten: Bohn 

Stafleu van Loghum. Hierbij is een ondersteunend digitaal toetsprogramma beschikbaar, dat 

is ontwikkeld door het Landelijk Overleg Verslavingskunde. 

 >  R. Kerssemakers; R. van Meerten; E.A. Noorlander; H. Vervaeke. (2008) Drugs en Alcohol. 

Houten: Bohn Stafleu Van Loghum ISBN 9789031350599.

Verplichte naslagliteratuur

 >  Laar MW van, Cruts AAN, Verdurmen JEE, Ooyen-Houben MMJ van, Meijer RF.(2007) v 

Utrecht: Trimbosintituut. (gratis te downloaden van www.trimbos.nl).

  Andere bruikbare bronnen theorie algemeen

 >  Wiers, Reinout (2007). Slaaf van het onbewuste. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker

 >  Chris Loth e.a. (1999). Verslaving en de verpleegkundige praktijk. Maarssen: Elsevier, De Tijd-

stroom. Het hele boek moet worden bestudeerd.

 >  J.H. van Epen (nieuwste druk). Drugsverslaving en alcoholisme. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 

 >  Matthys, W. Vanderschuren, L.J.M.J. Nordquist, R.W. & Zonnevylle-Bende M.J.S (2006). Facto-

ren die bij kinderen en adolescenten een risico vormen voor gebruik, misbruik en de afhanke-

lijkheid van middelen. Den Haag: Zonmw.

 >  G.J. Meerkerken, A.J. van Rooij, S.S. Amadmoestar T. Schoenmaker (2009). Nieuwe Verslavin-

gen in Nederland. Een inventariserend onderzoek naar aard en omvang van ‘nieuwe versla-

vingen’ in Nederland. Rotterdam; Ivo.

  Opiniërend

Opiniërende literatuur bruikbaar bij werkcolleges en bruikbaar bij discussie, waarbij deskun-

dige begeleiding wenselijk is. 

 >  Anja Krabben, T. Pieters en S. Snelders. Chemie van de Verslaving. Prelum Uitgever.

 >  Bruikbaar vanwege de sociaal-maatschappelijke en politieke aspecten; in het boek komen 

diverse visies van een breed palet aan betrokkenen en belanghebbenden aan bod. Dit boek 

is ook goed bruikbaar in een brede minor Verslavingskunde waar studenten uit diverse oplei-

dingen aan kunnen deelnemen.

 >  Cor de Jong (2006). Chronisch verslaafd: de therapeut, de patiënt en de ziekte. Inaugurele 

rede. Nijmegen: NISPA. 

 >  Dit is vooral geschikt voor een minor Verslavingskunde op bachelorniveau waar studenten 

uit de agogische en verpleegkunde-opleidingen aan deelnemen die willen gaan werken in de 

verslavingszorg. Bruikbaar vanwege de uitwerking van de persoonlijk-professionele aspecten 

en de aandacht voor de therapeutische relatie.

 >  Theodore Dalrymple (2006). Drugs, de mythes en de leugens. Amsterdam: Nieuw Amsterdam 

Uitgevers. 

 >  Harrie Jansen 92007). Verslaving een biopsychosociale hersenziekte? In: Verslaving, jaargang 3, 

nummer 4 (2007). P. 60-63.
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 >  Cor de Jong (2006). Verslaving een hersenziekte. De Volkskrant, 9 september 2006.

 >  Cor de Jong en A Schellekens en B. van de Wetering (2006). Borrelpraat over drugs. 

De Volkskrant, 30 september 2006.

 >  Jaap van der Stel (2006). Verslaving en de vrije wil. In: Verslaving, 2, 2006, p. 17-19.

 >  Jaap van der Stel is vaste columnist voor het tijdschrift Verslaving. Veel van zijn columns zijn 

bruikbaar voor groepsgesprekken en reflectie in het onderwijs.

  Dubbeldiagnose

 >  J. van der Stel (2006). Co-morbiditeit. Verslaving plus een psychiatrische stoornis. Den 

Hoog,Zonmw (dit document is digitaal beschikbaar; linkje opnemen) Dit document is erg 

medisch gericht met veel verwijzingen naar psychofarmaca. 

 >  Posthuma, R., Vos, R., & Kerkmeer, M. (2003). Dubbele diagnose, dubbele hulp: richtlijnen 

voor diagnostiek en behandeling. Parnassia, project Resultaten Scoren, Amersfoort: GGZ-

Nederland. Dit document kan digitaal aangeleverd worden (linkje opnemen).

 >  Sozio, themanummer ‘Dubbeldiagnose’, nr. 69, april 2006. Amsterdam: SWP. Dit document is 

digitaal verkrijgbaar. Dit themanummer bevat een aantal gemakkelijk toegankelijke artikelen 

waaronder één van psychiater Patricia van Wijngaarden over hersenziektemodel, een artikel 

over ACT, een artikel over cultuurverschillen GGZ en Verslavingszorg, een interview met twee 

cliënten, etc.

 >  Jannet de Jonge, Joke van den Brink en Saskia Mensink (2008). Behandeling van schizofrenie-

patiënten die middelen gebruiken. De rol van de verpleegkundige. In: Verslaving jaargang 4, 

nummer 1 (2008) p. 38-49.

 >  Fleur Kraanen, Paul Emmelkamp en Wencke de Wildt (2007). Psychopathologie bij behan-

delde verslaafden.Een onderzoek naar comorbiditeit. In: Verslaving jaargang 3, nummer 4 

(2007) p. 3-13.

 >  Daniël van Dijk (2007). Cannabis en schizofrenie: behandelen en beheersen. In: Verslaving 

jaargang 3, nummer 4 (2007) p. 45-49.

 >  Anne Goossensen, Geurt van de Glind, Pieter-Jan Carpentier, Riek Wijsen, Daniëlle van Duin 

en Sandra Kooij (2007). Herkenning en intramurale behandeling van ADHD in de verslavings-

zorg. In: Verslaving jaargang 3, nummer 4 (2007) p. 18-30.

 >  Glind, G. van de, Kooij J.J.S., Duin, D. van, Goossensen, A., & Carpentier, P.J. (2004). Protocol 

ADHD bij verslaving. Screening, diagnostiek en behandeling voor de ambulante en klinische 

verslavingszorg. Utrecht: Trimbos-instituut.

 >  Rob Rodrigues Pereira en Ushi Moreta (2008). Dubbele diagnose: een man met ADHD en ver-

slaving. In: Verslaving jaargang 4, nummer 1 (2008) p. 50-55 (casuistiek).

 >  Schippers, G.M., Broekman, T.G., & Buchholz, A. (2007). MATE 2.0. Handleiding en protocol. 

Amersfoort: Project Resultaten Scoren GGZ Nederland. De MATE bestaat uit een handleiding 

en protocol plus een afname- en een scoreformulier. het instrument en de handleiding zijn 

vrij beschikbaar. Meer informatie over de verdere ontwikkeling en toepassing van dit instru-

ment is beschikbaar op: www.mateinfo.eu. Zie ook het kennisnet van GGZ Nederland: 

www.ggzkennisnet.nl (> Informatieservice verslavingszorg > Resultaten Scoren > MATE).

 >  Margriet van Laar, Saskia van Dorsselaer, Karin Monshouwer en Ron de Graaf (2007). Canna-

bisgebruikers kampen vaak met psychische stoornissen. In: Verslaving, 3 (2007), p. 3-14.
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  Motiverende Gespreksvoering
 >  W.R. Miller & S. Rollnick. (2005) Motiverende gespreksvoering. Ekklesia.

 >  J. De Jonge. (2006) Training motiverende gespreksvoering. Zwolle: Hogeschool Windesheim.

 >  J. De Jonge, (2009) Training motiverende gespreksvoering bij SGLVG-cliénten en verslavings-

problematiek: Zwolle/Boschoord: Hogeschool Windesheim en Hoeve Boschoord.

 >  Maaren Merkx en Wencke de Wildt (2006). How Motivational Interviewing emerged. Lezing 

van William R. Miller. In: Verslaving, 2, 2006, pl 67-69.

 >  Staring, A., Merkx, M. & Barkhof, E. (2008) Motiverende gespreksvoering om therapietrouw 

te verbeteren bij patiënten met schizofrenie. Dth, 28, 97-122.

 >  Schippers, G.M. & De Jonge, J. (2002). Motiverende gespreksvoering. Maandblad Geestelijke 

volksgezondheid, 57, 250-265.

 > Weerman, A. (2009).

  Behandeling, begeleiding en preventie

 >  R.J. Meijers, J.E. Smith (2008). Handboek voor de behandeling van alcoholverslaving. Houten: 

Bohn Stafleu Van Loghum.

 >  Bolier, L. & Cuijpers, P (2000). Effectieve verslavingspreventie op school, in het gezin en in de 

wijk. Utrecht: Trimbosinstituut.

 >  Cuijpers, P. Scholten, M & Conijn, B (2006). Verslavingspreventie: Een overzichtsstudie 

Den Haag: ZonMW.

 >  Cas Barendregt* en Dike van de Mheen (2008). Ambulante woonbegeleiding voor verslaaf-

den. In: Verslaving jaargang 4, nummer 1 (2008) p. 21-34.

 >  Broek, B van den, Merks M. Leefstijltraining 3, handleiding trainer. Utrecht/Amersfoort: 

Resultaten Scoren.

 >  Broek, B van den, Merks M. Leefstijltraining 4, handleiding trainer. Utrecht/Amersfoort: 

Resultaten Scoren.

 >  Duin D van, Glind G.van de. (2004). Handleiding implementatie bij het protocol ADHD bij 

verslaving. Utrecht/Amersfoort: Resultaten Scoren.

 >  Jong C de, Hoek AFM van, Jongehuis M. (2004) Richtlijn Detox, verantwoord ontgiften door 

ambulante of intramurale detoxificatie. Amersfoot: Resultaten Scoren.

 >  Paul Emmelkamp en Ellen Vedel (2007). Alcohol- en drugsverslaving. Een gids voor effectief 

gebleken behandelingen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

 >  Gerard Lohuis, Ger Schout, Ronald Schilperoord (2006). Van bemoei- naar groeizorg. 

Groningen: Wolters-Noordhoff.

 >  Roozen, H.G, Geerlings, P.J., Kerkhof, A.F.J.M. (2001). Een integratieve behandeling van ver-

slaving: de Community Reinforcement Approach. In R.W. Trijsburg, S. Colijn, E. Collumbien 

& G. Lietaer (Eds.), Handboek integratieve psychotherapie. Inventarisatie en perspectief  (VI 

9.1., 1-26). Leusden: De Tijdstroom. 

 >  Roozen, H.G., Jong, C.A.J. de, Kerkhof, A.F.J.M., Geerlings, P.J., & Schippers, G.M. (2000). 

EDOCRA: handleiding CRA. Sint-Oedenrode: Novadic.

 > Schout, Ger (2007). Zorgvermijding en zorgverlamming. Amsterdam: SWP.

  LVG en Verslaving

 >  Alcohol zonder flauwkul. Folder voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstande-

lijke beperking. Utrecht: Trimbosinstituut.

 >  Artikelen (o.a. uit map Windesheim /Tactus, Curus LVG en Verslaving)

 > Drank, hènig aan’. Cursus voor LVG’ers vanuit Tactus en AveleijnSDT. 
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 >  Bombardier, C., & Rimmele, C. H. (1999). Motivational interviewing to prevent alcohol abuse 

after traumatic brain injury. Rehabilitation Psychology, 44, 52-67. 

 >  Christian, L., & Poling, A. (1997). Drug abuse in persons with mental retardation: a review. 

American Journal on Mental Retardation, 102, 126-136.

 >  Degenhart, L. (2002) Interventions for people with alcohol use disorders and intellectual 

disability: A review of the literature.

 >  Drieschner, K. H. (2005). Measuring treatment motivation and treatment engagement in 

forensic psychiatric outpatient treatment: Development of two instruments. Unpublished 

dissertation, Radboud University, Nijmegen, Netherlands.

 >  Dick van Etten en Chris Loth (2008). LVG en verslavingsproblemen: literatuurstudie en 

praktijkervaring. Presentatie Congres LVG en Verslaving Hogeschool Windesheim, Zwolle.

 >  Fox, C. L. & Forbing, S. E. (1991) Overlapping symptoms of substance abuse and learning 

handicaps: Implications for educators. Journal of Learning Disabilities, 24, 24-39.

 >  Hasj en Wiet zonder flauwekul. Folder voor jongeren en jongvolwassenen met een licht 

verstandelijke beperking. Utrecht: Trimbosinstituut.

 >  J. De Jonge (2009). Motiverende gespreksvoering bij LVG. Zwolle/Boschoord: Hogeschool 

Windesheim en Hoeve Boschoord.

 >  Koedoot, P. J. (2001) Wat is een verstandelijke handicap? Volksgezondheid Toekomst 

Verkenning. Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven; RIVM.

 >  Katims, D. S., Zapata, J. T, & Yin, Z. (1996). Risk factors for substance use by Mexican American 

Youth with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 29, 213-219.

 >  Kerr, M. Fraser, W., & Felce, D. (1996) Primary health care for people with a learning 

disability. British Journal of Learning Disabilities, 24, 2-8.

 >  Martino, S., Carroll, K., Kostas, D., Perkins, J., & Rounsaville, B. (2002). Dual Diagnosis Moti-

vational Interviewing: a Modification of Motivational Interviewing for Substance-Abusing 

Patients With Psychotic Disorders. Journal of Substance Abuse Treatment, 23, 297-308. 

 >  McGillicuddy, N. B. (2006) A review of substance use research among those with mental 

retardation. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 12, 41-47.

 >  Mendel, E. & Hipkins, J. (2002). Motivating Learning Disabled Offenders with Alcohol-Related 

Problems: A Pilot Study. British Journal of Learning Disabilities, 30, 153-158.

 >  Moonen, X., & Verstegen, D. (2006) LVG-jeugd met ernstige gedragsproblematiek in de 

verbinding van praktijk en wetgeving. Onderzoek en Praktijk, 4, 23-28.

 >  Mutsaers, K. Blekman, J. W., & Schipper, H. C. (2007) Licht verstandelijke gehandicapten en 

middelengebruik. Wat is er tot op heden bekend? Utrecht: Trimbos-instituut. 

 >  Nagel, J. en M. Kiewik. LVG en Verslaving; Reader bij de cursus. Tactus/Hogeschool Windesheim.

 >  Nieuwold, M. (2005) Literatuurstudie (LVG) en Verslaving. Hoeve Boschoord.

 >  Sozio, themanummer ‘Dubbeldiagnose’, nr. 69, april 2006. Amsterdam: SWP. 

 >  Olaf Stomp (2008). Verbieden helpt niet. LVG en verslaving. Interview. In: Sozio, 85, decem-

ber 2008, pag. 10 – 14.

 >  Taggart, L., McLaughlin, D., Quinn, B. & McFarlane, C. (2007) Listening to people with intel-

lectual disabilities who misuse alcohol and drugs. Health & Sociale Care in the Community, 

15, 360-368.

 >  Taggart, L, McLaughlin, D., Quinn, B., & Milligan, V, (2005). An exploration of substance misuse 

in people with intelectual disabilities. Journal of Intellectual Disabilitiy Research, 50, 588-597.

 >  Tenneij, N.H. & Koot H.M. (2007) Doelgroep in beeld: een nauwkeurige omschrijving van 

mensen met een licht verstandelijke beperking en complexe meervoudige problematiek. 

De Borg, Den Dolder.

 >  Westenmeyer, J., Kemp. K., & Nugent, S. (1996) Substance use in individuals with mental 

retardation. American Journal of Addictions, 5, 23-31.

 >  Weinberg, N. Z.(2001) Risk factor for adolescent substance abuse. Journal of Learning Disbili-

ties, 34, 343-351.
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  Jongeren en verslaving
 

 >   Alcoholbeleidsbrief, minister Klink, Rouvoet en Ter Horst, 2007.

 >  Bolier, L., Verdurmen, J., Smit, E., Monshouwer, K., & Lemmers, L. (2008). Behandeling van 

problematisch drinkende jongeren. Verslaving, 4 (3), 31-42.

 >  Bolier, L. & Cuijpers, P (2000). Effectieve verslavingspreventie op school, in het gezin en in de 

wijk. Utrecht: Trimbosinstituut.

 >  Dossier Jongeren en Alcohol van Psy (op de website van Psy te vinden en te downloaden). Is 

bruikbaar voor studenten die Verslavingskunde als verbredende minor doen en weinig voor-

kennis hebben.

 >  Documentaire: Proost! Zeer bruikbare documentaire over jongeren en alcohol.

 >  Henk Garretsen en Henk Rigter (2008). Jongeren en alcohol: beleid helpt. In: Verslaving jaar-

gang 4, nummer 3 (2008) p. 46-53.

 >  Saar Pieters, Haske van de Vorst, Rutger Engels en Reinout Wiers (2008).Bewusteloos? Auto-

matische en gecontroleerde processen in relatie tot alcoholgebruik bij jongeren. In: Verslaving 

jaargang 4, nummer 1 (2008) p. 66-78.

 >  Agnes van der Poel, Mirjam van Keulen, Madelon Stoele en Dike van de Mheen (2008). Mid-

delengebruik door jongeren tijdens het uit gaan,‘Pick and mix’ als hedendaagse manier van 

drugsgebruik. In: Verslaving jaargang 4, nummer 4 (2008) p. 3-14.

 >  Smit, E., Verdurmen, J., Monshouwer, K., & Bolier, L. (2007). Jongeren en verslaving: de 

effectiviteit van behandelinginterventies voor jongeren. Amersfoort: Project Resultaten Sco-

ren GGZ Nederland. (dit is een overzichtsstudie van diverse behandelmogelijkheden voor jon-

geren met verslavingsproblematiek en waar deze worden toegepast).

 >  Jacqueline Verdurmen, Dike van de Mheen en Margriet van Laar (2008). Alcoholgebruik 

onder jongeren: hoe vaak en met welke gevolgen? In: Verslaving jaargang 4, nummer 3 

(2008) p. 4-15.

  
  

  Familie, ouders en omgeving en verslaving

 >  Jan Kees den Bakker (1997). Verslaafd aan de verslaafde. Kampen: Kok.

 >  F. Boeckhorst (2003). Duivelse spiralen: werkboek voor meervoudig systemisch denken in de 

sociale psychiatrie. Warnsveld: GGNet.

 >  Gary Kok en Ruud Hansen met Marlou Roossink (2008). Coke Punt. Verslaafd (aan je) kind. 

Eindhoven: De Boekenmakers.

 >  Ontwikkelcentrum Sociaal Verslavingsbeleid(2003). Handreiking voor casemanagement voor 

kinderen van verslaafde ouders. GGZ-Nederland: Project Resultaten Scoren

 >  J. Lucas. (2002) Een ander mens. Relaties met alcohol – 8 portretten Amsterdam: SWP

 >  Marty van Kerkhof (2006). Van craving en ADHD tot opvoedingsondersteuning: de stand van 

zaken in de wetenschap over verslaving. In: Verslaving, 2, p. 60-68

 >  Hans Krikke (1997). De ontkenning, portret van een alcoholiste. Papieren Tijger

 >  Henk Riger en Kees Mos (2006). Meervoudige gezinstherapie voor adolescenten met versla-

vingsproblemen. In: Verslaving, 2, 2006, 29-39

 >  Herry Vos/Liesbeth Bos en Frank Brook. Dubbelspoor, over hechting en verslaving. Groningen: 

Kuno van Dijk Stichting.

 >  Mainline (2007). Alles kids? Amsterdam: Mainline (eigen beheer). (boekje voor zwangere v 

rouwen die verslaafd zijn; te bestellen bij Mainline).

 >  Haske van der Vorst en Rutger Engels (2008). De rol van ouders in de ontwikkeling van alco-

holgebruik onder adolescenten. In: Verslaving jaargang 4, nummer 3 (2008) p. 19-27

 >  Bool, M. (2003). Handreiking casemanagement voor kinderen van verslaafde ouders. Utrecht: 

Resultaten Scoren.
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 >  Engelbertink M, Ouden R den, Engelbertink I. (2004). Het blijven toch je ouders, ervaringsver-

halen van kinderen met verslaafde ouders. Lisse: Harcoutr Assessment BV.

 >  Rigter, H. (2006). Cannabis. Preventie en behandeling bij jongeren. Utrecht: Trimbos-instituut.

 >  Rigter, H. en Mos, K. (2006), Meervoudige gezinstherapie voor adolescenten met verslavings-

problemen. Verslaving. Tijdschrift over verslavingsproblematiek 2, 29-38. 

  Justitiële, gedwongen en forensische verslavingszorg

 >  Joris Casselman, Heino Stöver en Laetitia Hennebel (2006). Subsitutiebehandeling binnen en 

buiten de gevangenis in België en Nederland. In: Verslaving, 2, 2006, p. 20-30.

 >  G.W.J. Franssen. SOV en ISD: een overzicht. Powerpointpresentatie. Zwolle: Hogeschool Win-

desheim.

 >  Graaf, Wouter van de en Ineke Jungschleger (2009). Verbijf in Drenthe voor verslaafden uit 

grote steden. In: Deviant, jaargang 16, nummer 60 (2009), p.4-8).

 >  Harriët de Jonge (2008). Behandeling van verslaving en risico op recidive bij terbeschikking-

gestelden. In: Verslaving, jaargang 4, nummer 2 (2008) p. 22-35.

 >  Koeter, MWJ, Bakker M, Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV).

 >  Koeter, MWJ, Maastricht AS van.(2006) De effectiviteit van verslavingszorg in een justitieel 

kader. Den Haag: ZonMW progamma verslaving.

 >  Anneke Menger en Lous Krechting. Het delict als maatschap, Methodiek voor werken in 

gedwongen kader.

 >  Lisette Oliemeulen, Regina van den Eijnden, Marianne van Ooyen-Houben en Dike van de 

Mheen (2009). Problematisch middelengebruik onder Nederlandse gedetineerden. In: Versla-

ving jaargang 5, nummer 2 (2009) p. 3-18.

 >  Weerman, A. (2007). Kwetsbaar in Beilen; Gedwongen verblijf in Drenthe verslaafden uit 

Randstad. In: SoziO, nr. 76, juni 2007, pag.8 t/m 12.

 >  Alie Weerman (2009). Niet strijden tégen de cliënten maar met hen samen tegen de versla-

ving. In: Verslaving, jaargang 5, nr. 2 (2009). P. 72-78.

  Rehabilitatie en Herstel

 >  Lies Korevaar en Jos Droës (2008). Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn. Bussum: 

Coutinho; hierin hoofdstuk over verslaving.

 >  Boevink, Wilma, Plooy Annette, en Sonja van Rooijen (2006). Herstel, empowerment en erva-

ringsdeskundigheid. Amsterdam: SWP.

 >  Oliemeulen, dr. Lisette en drs. Agnes van de Poel (2008). Verslag: Nazorg aan verslaafden 

door de verslavingszorg. Rotterdam: IVO.

  Zelfhulp, cliëntenorganisaties en ervaringsdeskundigheid

 >  Berends, Yvonne (2009). Ervaringskennis bij studenten onder de loep. Zwolle: Hogeschool 

Windesheim. Afstudeeronderzoek.

 >  Bos, Froukje (2002). Berichten uit het laboratorium van de samenleving. Amsterdam: Stich-

ting Pandora.

 >  Simona karbounairis & Erikca Brettschneider (2008). Inzet en waarde van ervaringsdeskundig-

heid in de GGZ. Utrecht: Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning.

 >  Lian Hielkema (2008). Uit de Lorum. 20 jaar Jellinek Cliëntenraad Amsterdam: Cliëntenraad 

Jellinek/JellinekMentrum.
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 >  Christien Muusse, Renée Henskens en Sonja van Rooijen (2008). Zelfhulp en de verslavings-

zorg: op weg naar meer contact. In: Verslaving jaargang 4, nummer 4 (2008) p. 57-66.

 >  Stuurgroep Ontwikkelcentrum Kwaliteit en Innovatie van Zorg (2003). Zelfhulp, literatuur-

studie over de waarde van zelfhulpgroepen en twaalf-stappenprogramma’s. Project Resulta-

ten Scoren. Amersfoort: GGZ Nederland.

 >  Literatuurstudie zelfhulp. In: Verslaving jaargang 3, nummer 3 (2007) p. 35-37.

 >  Themanummer 0-nummer Jellinek januari 2008.

  Persoonlijk-professionele ontwikkeling , attitude en communicatie

 >  Fee van Delft (2006). Overdracht en Tegenoverdracht. Bussum: Coutinho (vooral geschreven 

voor agogische opleidingen op MBO en HBO-niveau, met veel voorbeelden, niet specifiek 

gericht op verslavingszorg).

 >  Goossensen, Dr. Anne. (2008). Logica en liefde in de verslavingszorg: de behandelrelatie 

als basis voor zorgvernieuwing. Rotterdam: Inholland. (lectorale rede, goed bruikbaar in het 

HBO-onderwijs).

 >  Blogboek VNN. (2008). Groningen: Verslavingszorg Noord Nederland. Dit boekje bevat ver-

halen van medewerkers van Verslavingszorg Noord Nederland over hun werk, die ze op een 

weblog van VNN hebben geplaatst. Ongeveer 143 verhalen zijn opgenomen in het boekje, 

dat een prikkelend overzicht geeft over diverse persoonlijk-professionele perikelen van 

betrokkenen in de Verslavingszorg.

 >  Olaf Stomp (2009. Het ging ineens om echte mensen. De overgang van studeren naar hulp-

verlenen. In: Sozio 86, februari 2009, pag.12 – 16.

 >  Nicolien de Jong en Johan van Vugt (2009). Jong en opgebrand. Preventie van burn-out bij 

(beginnend) social workers. In: Sozio. 86, februari 2008, pag. 18 – 23.

 >  Welling, Marion (2008). Kwaliteit van de communicatie in de verslavingszorg. In: Verslaving, 

nr. 4, 2008. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

  Alternatieve benaderingen

 >  Ron Dunselman (2005). In plaats van ik. De verborgen werking van drugs. Zeist: Vrij Geestes-

leven (over antroposofische verslavingszorg).

 >  E. Stofferis (2008). De grote verdoving. Houten: Zwerk.

  Andere literatuur

 >  Annelee Mataheru (2008). Psychomotorische therapie in de verslavingszorg. In: Verslaving 

jaargang 4, nummer 4 (2008) p. 67-74.

 >  J. Lemmens. Gameverslaving. Amsterdam: SWP

 >  Nicole Maalsté en Michiel Panhuysen (2007). Polderwiet, Een veelzijdig en onthullend beeld 

van de wietteelt in Nederland. Baarn: De Fontein.

 >  T. Decorte & P. Tuteleers (2007). Cannabisteelt in Vlaanderen. Patronen en motieven van 748 

telers. Leuven: Acco. 
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  Tijdschriften

 >  Tijdschrift Verslaving (uitgegeven door Bohn Stafleu Van Loghum, Houten). Een digitaal 

abonnement is mogelijk (ook een digitaal instellingsabonnement) waardoor een snel over-

zicht van de onderwerpen van de diverse artikelen uit alle nummers verkregen kan worden. 

 >  Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, Houten: Bohn Stafleu van Loghum.).

 >  Sozio, Vakblad voor sociale en pedagogische beroepen, Amsterdam: SWP.

 >  Maatwerk, (Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

 >  TvZ, tijdschrift voor verpleegkundigen, van Elsevier Gezondheidszorg van Reed Business Infor-

mation.

 >  Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, Houten: Bohn, Stafleu Van Loghum & U.

 >  Deviant, Tijdschrift tussen psychiatrie en Maatschappij, Assen: Van Gorcum. (www.deviant.nl)

 >  Psy (kan gratis digitale nieuwbrief van verkregen worden).

 >  Digitaal: VerslavingActueel@trimbos.nl (kan via Trimbosinstituut gratis abonnement op geno-

men worden).

  Speelfilms met verslaving

De beschrijvingen zijn mede ontleend aan www.moviemeter.nl, www.filmfocus.nl, 

www.movie2movie.nl, www.bolcom.nl en www.cinemovie.nl.

 >  Afblijven (2006, Maria Peters).

   >  Melissa (Sem Veeger) zit op de middelbare school en doet, zonder dat haar ouders 

dat weten, mee met een videoclip met moderne dans. Een danser biedt haar XTC aan 

en geleidelijk wordt ze meegesleept in steeds meer gebruik. Gebaseerd op het gelijk-

namige boek van Carry Slee.

 >  Bad Lieutenant (2006, Abel Ferrara).

   >  Harvey Keitel speelt een schofterige politieman die snuift en steelt en die zijn politie-

badge eigenlijk alleen gebruikt voor illegale praktijken. Dat verandert als hij te maken 

krijgt met de verkrachtingszaak van een jonge non. 

 >  Barfly (1987, Barbet Schroeder).

   >  Henry Chinaski is dichter en alcoholist, en spendeert zijn dagen in de kroeg. Op een 

dag ontmoet hij Wanda. Zij is ook alcoholist, en Henry wordt verliefd op haar. Even 

lijkt het erop dat Henry's gedichten succesvol worden, maar zijn beroemdheid is van 

korte duur. Het enige wat resteert is drank.

 >  Blow (2001, Ted Demme). 

   >   George Jung is een zoon van een arme familie, hij besluit dat hij het anders wil doen, 

en begint een drugshandel.

 >  Cheech & Chong:’s Up in smoke (1978, Lou Adler). 

   >   Pedro De Pacas (Cheech Marin) en Man Stoner (Tommy Chong) zijn continu op zoek 

naar 'good grass' waar je onderweg - naar Tijuana, Mexico in dit geval - van die 'big 

joints' van kan draaien. Het motto: 'Let's get down to some serious snorking.

 >  Cheech & Chong, Still Smokiing (1983, Tommy Chong).

   >  Cheech en Chong zijn uitgenodigd voor een festival in Amsterdam. Al snel wor-

den Cheech en Chong voor Burt Reynolds en Dolly Parton aangezien. De film volgt 

Cheech en Chong in een rondtocht door Amsterdam en in hun hotel, terwijl ze nog 

steeds niet van de joints af kunnen blijven.

 >  Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (1981, Uli Edel). 

   >  De film speelt zich af in de Berlijnse drugs-scene, eind jaren '70. De 14-jarige Christi-

ane ontmoet in de hippe discotheek Sound de verslaafde Detlev, en raakt langzaam 
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verslaafd aan heroine. Naar de dagboek-bekentenissen van de echte Christiane F. Met 

muziek (en optreden) van Bowie.

 >  Fear and loathing in Las Vegas (1998, Terry Gillam). 

   >  Journalist Raoul Duke en zijn 150 kg-zware advocaat Dr. Gonzo rijden in hun knal-

rode cabriolet 'The Red Shark' naar Las Vegas om er een motorcross-wedstrijd te ver-

slaan. Met een koffer vol drugs en sterke drank ondernemen ze een hallucinante trip 

naar het hart van The American Dream. Ontleend aan het beroemde boek van Hunter 

S. Thompson, waarmee hij in 1971 in Amerika een grote hype ontketende. 

 >  How high (2001, Jesse Dylan).

   >  Twee stoners roken op een dag iets dat hun IQ zover laat stijgen dat ze tot Harvard toe-

gelaten worden. Wanneer ze echter zonder komen te zitten hebben ze een probleem.

 >  Half Baked (1998, Tamra Davis). 

   >  Een verhaal over 3 niet al te slimme jongens die op verschillende komische manieren 

hun vriend uit de gevangenis proberen te krijgen. Een jointje hoort er helemaal bij. 

 >  Harold & Kumar go to White Castle (2004, Danny Leiner).

   >  Harold en Kumar zijn twee vrienden en wonen samen op kamers. Na een vermoei-

ende week werken en een mislukte sollicitatie eindigen de twee op vrijdagavond blo-

wend op de bank. Opeens krijgen ze enorme zin in een hamburger van White Castle. 

Helaas is de hamburgertent is verhuisd en Harold en Kumar weten het niet meer te 

vinden. Een bizarre zoektocht begint. 

 >  Pulp fiction (1994,Quentin Tarantino).

   >  Jules en Vincent werken voor de machtige misdadiger Marsellus Wallace. Vincent 

komt in de problemen als hij de vrouw van Wallace een avondje gezelschap moet 

houden. Ondertussen is Wallace verwikkeld in een deal met de bokser Butch, die Wal-

lace belazert en er met z'n geld vandoor gaat. Veel cocaïnegebruik.

 >  28 days (2005, Betty Thomas, 2005).

   >  Gwen Cummings is een succesvolle New Yorkse schrijfster, die er een wild uitgaan-

spatroon op na houdt. Haar leven neemt een radicale wending wanneer ze op het 

huwelijksfeest van haar zus Lily volledig door het lint gaat. Ze wordt veroordeeld tot 

een afkickkuur van 28 dagen in een ontwenningskliniek. Gwen moet zich houden aan 

een strikt schema vol regels en afspraken. De cynische Gwen wil zich niet neerleggen 

bij de normale gang van zaken in het instituut.

 >  Candy (2005, David Slade).

   >  Een dichter wordt verliefd op een kunststudente die meedoet met zijn woeste levens-

stijl en zijn heroïnegebruik. Door hun verslaving aan elkaar en aan de drug schommelt 

hun verhouding tussen wanhoop, zelf-destructie en onwerkelijkheid.

 >  Clean and Sober (1988, Glenn Gordon Caron).

   >  Keaton als sjieke makelaar met een drugsprobleem raakt in de geldzorgen en duikt 

onder in een afkickcentrum. Het ironische is dat hij ervan overtuigd is dat zijn proble-

men in eerste instantie financieel zijn.

 >  Dokter Pulder zaait papavers (1975, Bert Haanstra).

   >  Dr. Pulder, plattelandsarts, krijgt bezoek van een oud-studievriend, nu een beroemd 

neuro-chirurg. Na diens bezoek ontdekt Pulder dat hij alle morfine uit zijn huisapotheek 

gestolen heeft. Pulder is bedrogen maar tegelijkertijd betoverd door de wereld van zijn 

vroegere studievriend. Na diens dood gaat Pulder op zoek naar details uit zijn leven.

 >  Days of wine and roses (1962, Blake Edwards).

   >  Joe Clay is een man van de wereld. Hij houdt van drank, vrouwen en zijn werk als pr-

man. Zijn voornaamste opdracht bestaat uit het ronselen van meisjes die graag plezier 

maken en hen naar de vele feestjes van zijn bazen brengen. Op een van de recepties 

maakt Joe kennis met de secretaresse Kirsten Arnesen. Zij is anders dan de andere meis-

jes, ze drinkt niet en gaat amper uit. Joe wil Kirsten inwijden in het uitgaansleven.
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 >  Drugstore cowboy (1989, Gus van’t Sant).

   >  Bob (Matt Dillon) is de leider van een groep junkies die het land rondreizen en apo-

theken beroven om zo aan hun drugs te komen. Dan overlijdt één van hen aan een 

overdosis. 

 >  Factotum (2005, Bent Hamer).

   >  Over Henry Chinaski, een man die allerlei baantjes vervult in en rond Los Angeles, 

om zijn ware interesses te kunnen bevredigen, namelijk drank, vrouwen, gokken en 

schrijven. Henry schrijft verhalen die geen uitgever wil hebben. Naar de roman van 

Charles Bukowski.

 >  Half Nelson (2006, Ryan Fleck).

   >  Over een verslaafde leraar op een middelbare school die bevriend raakt met leerling; 

realistische film, crack en coke.

 >  Kept and Dreamless ( 2005, Vera Fogwill en Martin Desalvo).

   >  Over een jong meisje zorgt voor haar verslaafde moeder op een vanzelfsprekende en 

luchtige manier. 

 >  Kids (2004, Larry Clark).

   >  Over sex, skaten, drugs, hip-hop, diefstal en aids bij in New York city opgroeiende 

jongeren.

 >  Leaving Las Vegas ( 1995, Mike Figgis).

   >  Een aan alcohol verslaafde aan lager wal geraakte zakenman gaat naar Las Vegas om 

zich dood te drinken en krijgt daar nog een bijzondere liefdesrelatie.

 >  My name is Joe (1998, Ken Loach).

   >  Joe is afgekickt van alcohol en houdt dat vol met behulp van de AA. Als jongerenwer-

ker komt hij weer in aanraking met verslavingsproblematiek.

 >  The Basketball diaries (1995, Scott Kalvert).

   >  Een jongen in een baskettbalteam komt in aanraking met heroïne.

 >  The Doors (1991, Oliver Stone).

   >  Over het leven van zanger Jim Morrison van The Doors.

 >  Easy rider (1969, Dennis Hopper) 

   >  Klassieker. Wyatt (Fonda) en Billy (Hopper) zijn twee hippie-motorrijders die naar 

Mardi-Gras toe gaan. Het wordt een rit met veel sex, drugs en rock 'n roll, waarbij ze 

de meest uiteenlopende figuren tegenkomen.

 >  The Trip (1967, Roger Corman).

   >  Tv-reclameproducent Paul Groves (Fonda) bezwijkt onder de zware druk van zijn 

jachtige bestaan. Zijn vriend John stelt hem voor een dosis LSD in te nemen om tot 

rust te komen. Twee jaar voor Easy Rider werkten Dennis Hopper, Peter Fonda en Jack 

Nicholson al samen aan deze film. Nicholson schreef het script. De drie bereidden 

zich, net als regisseur Corman, voor door zelf LSD te slikken. De gepast verwarde film 

is een aaneenschakeling van psychedelische beelden en dito muziek. The Trip werd 

lang in Groot-Brittannië verboden omdat reclame voor drugs zou worden gemaakt.

 >  Psych-out (1968, Richard Rush).

   >  Het dove meisje Jenny Davis ontvangt een kaart van haar broer, die ze al een tijd niet 

gezien heeft, waarin staat: "God is alive and well and living in a sugar cube". Ze gaat 

naar hem op zoek en reist af naar een rockfestival nabij San Fransisco. Tijdens haar 

zoektocht raakt ze bezeten door een rockband en krijgt een relatie met zanger Sto-

ney. Maar al snel krijgt ze het zwaar in een wereld vol seks en drugs. 

 >  Spun (2003, Jonas Akerland, België).

   >  Over speedverslaafde jongeren.

 >  Gambling Gods & LSD (2002, Peter Mettler).

   >  Drie uur durende moderne droom. Door middel van beelden en geluiden van over de 

hele wereld wordt een visie gegeven op de huidige wereld. 
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 >  Layer cake (2004, Matthew Vaughn).

   >  Drie uur durende moderne droom. Door middel van beelden en geluiden van over de 

hele wereld wordt een visie gegeven op de huidige wereld. Of hoe Mettler het zelf 

zegt: 'to eavesdrop on the miracles of daily life and rediscover wonder'.

 >  One Perfect Day (2004, Paul Currie).

   >  Tommy Matisse hoort overal muziek, van het verkeer tot het hart van zijn vriendin 

Alysse. Hij besluit te gaan studeren aan het conservatorium van Londen, waar hij het 

idee opvat een moderne opera te schrijven. Ondertussen houdt hij contact met zijn 

vriendin en familie aan de andere kant van de wereld. Het gaat daar niet zo goed, 

en wanneer zijn zusje overlijdt na een overdosis besluit Tommy terug te gaan. Alysse 

echter is kapot van het verlies van Tommy's zusje, waar zij zich schuldig over voelt, en 

zakt steeds verder weg in de drugs.

 >  Maria, Full of Grace (2004, Joshua Marston). 

   >  Over de 17-jarige Maria die drugs smokkelt en bolletjes slikt.

 >  Naar de klote.

   >  Provinciaals meisje Jacky trekt naar de grote stad. De verleidingen van het nachtelijke 

stadsleven worden groter als ze een louche zakenman ontmoet die haar overhaalt om 

pillen te dealen. Aan twee vriendinnen leent ze teveel geld en ze dreigt onder te gaan 

in de even hippe als criminele wereld rond de housescene.

 >  Ray (2004, Taylor Hackford).

   >  Over het leven van Ray Charles.

 >  Requiem for a dream (2000, Darren Aronofsky).

   >  De weduwe Sara Goldfarb krijgt te horen dat ze uitgekozen is om in een spelshow 

mee te doen. Aangezien ze niet meer in haar favoriete jurk past, begint ze met 

dieetpillen, waar ze al snel aan verslaafd raakt. Ondertussen mislukken de pogingen 

van haar zoon Harry, z'n vriendin en een vriend om het te maken in de drugsscene. 

Langzamerhand glijden de hoofdpersonages verder en verder weg in een neerwaartse 

spiraal van drugsgebruik, misdaad en prostitutie.

 >  Sid and Nancy (1986, Alex Cox).

   >  Een biografische film over het beruchte punk-koppel Sid Vicious (bassist van de con-

troversiële Sex Pistols) en zijn liefje Nancy Spungen. De snelle opgang van Vicious en 

zijn langzame aftakeling door drugs en alcoholverslaving wordt door Cox afstandelijk 

in beeld gebracht.

 >  Spun (2003, Jonas Akerund).

   >  Over een speedverslaafde die op zoek is naar een nieuwe dosis. Een driedaagse, oor-

verdovende, hectische zoektocht. Film wordt wel vergeleken met Trainspotting. 

 >  The lost weekend (1945, Billy Wilder).

   >  Don Birnam is een weinig succesvolle schrijver en verslaafd aan alcohol. Met de hulp 

van zijn broer Wick en zijn vriendin Helen het om tien dagen lang niet te drinken. De 

dag voordat hij op vakantie zou gaan met Wick en Helen, om weer serieus te gaan 

schrijven, wordt hij kwaad op ze en stuurt ze weg. Alleen thuis wordt de drang naar 

alcohol steeds maar sterker.

 >  Thirteen (2003, Catherine Hardwicke).

   >  Thirteen is het verhaal over de soms harde tienerwereld. Voor de dertienjarige Tracey 

(Evan Rachel Wood) verandert het leven totaal, wanneer Evie (Nikki Reed), het mooi-

ste en populairste meisje van de school, haar meetrekt in een wereld van sex, geweld 

en drugs.

 >  Trainspotting (1996, Danny Boyle).

   >  Trainspotting vertelt het verhaal van de werkloze Mark Renton (Ewan McGregor) 

die samen met zijn zogenaamde vrienden het alledaagse leven in Edinburgh kleur 

probeert te geven. Hun leven bestaat voornamelijk uit bier drinken, uitgaan, drugs 
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en voetballen. Dat is hun manier om de jaren '90 door te komen. Door verschillende 

gebeurtenissen besluit Mark te kiezen voor een nieuw leven dat hij los van zijn ver-

leden op wil bouwen in Londen. Als één van zijn vroegere vrienden, Begbie (Robert 

Carlyle), in Edinburgh in moeilijkheden komt, zoekt hij onderdak bij Mark. Wanneer 

ook de anderen naar Londen komen, lijkt Mark onder de druk van zijn Schotse vrien-

denclub al snel zijn oude levensgewoontes weer op te pakken.

 >  Under the Volcano (1984, John Huston).

   >  Tegen de achtergrond van het uitbreken van de oorlog in Europa en het Mexicaanse 

Feest 'De Dag van de Dood': zijn we getuige van een dag uit het leven van Geoffrey 

Firmin, de Britse consul die leeft in een alcoholische roes van zelfvernietiging. Zijn 

ex-vrouw Yvonne komt terug met hoop op genezing van Geoffrey en hun gebroken 

huwelijk.

 >  De moeder van David S (1982, Ruud Keers).

   >  Gebaseerd op het gelijknamig boek van Yvonne Keuls. Over een moeder met een 

drugsverslaafde zoon.

 >  Walking the Line (2005, James Mangold).

   >  Country-legende Johnny Cash (Joaquin Phoenix) vertrekt naar Memphis waar country-

muziek nog in de kinderschoenen staat. Naarmate hij steeds bekender wordt en dus 

geld begint te verdienen komt hij in contact met grote sterren zoals Elvis Presley. Maar 

de roem wordt Johnny te veel en hij raakt aan de drugs.

 >  Where the buffalo roam (1980, Art Linson).

   >  Quasi-biografische film over de excentrieke auteur Hunter S. Thompson (Fear and 

Loathing in Las Vegas) en diens advocaat Oscar Acosta (die in deze film Carl Lazlo 

heet). Thompsons liefde voor drugs en alcohol gaan hand in hand met zijn bizarre 

manier van journalistiek bedrijven.

  Ervaringsverhalen 

 >  William S. Burroughs. Junky. London: Penguin Books.

 >  Mary Burton (1975). Een drinker in huis. Baarn: In den Toren.

 >   Abkader Chrifi (2008). Strijd van een vreemde. Van drugsverslaafde tot succesvol trendsetter.  

Utrecht/Antwerpen: Kosmos Uitgevers.

 >  Stephanie-Joy (2008). Het had mijn dood kunnen worden. Jongste tussen de methadonver-

slaafden. In: Deviant. 58, september 2008, pag. 10 -12.

 >  Herm Kisjes (2006). Acht niet-drinkende alcoholisten vertellen hun verhaal. Trichis Publishing 

 >  Gary Kok en Ruud Hansen met Marlou Roossink (2008). Coke Punt. Verslaafd (aan je) kind. 

Eindhoven: De Boekenmakers.

 >  Leon Verdonschot (2008). Pushing the Limits, het leven van Keith Bakker. De Bezige Bij

 >  Petra Jorissen (2008). Het is allemaal angst. In: Deviant. 56, 8 – 11, maart 2008.

 >  Jos ten Berge (2009). Calling dr. Burrougs, wanted at deconditioning, verslaving als metafoor 

bij William S. Burrough In: Verslaving jaargang 5, nummer 1 (2009) p. 59-68.

 >  Rob Jezek (2000). Recht op Ros. Druggebruikers en belangenbehartiging. Alkmaar/De Wijk: 

Landelijk Steunpunt Druggebruikes.

 >  Janssen, M. (2007). De Prozac monologen. Amsterdam: Scriptum. ISBN 978 90 5594 532 

Steunpunt Druggebruikers.

 >  Pilch, Jerzy (2002). In: De Sterke Engel. Breda: Uitgeverij De Geus. (roman waarin de motiva-

tiefases bij alcoholisme terug te vinden zijn, zeer beeldend beschreven) alcoholisme).
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  Documentaires

Een abonnement op Beeld en Geluid geeft toegang tot diverse televisieprogramma’s en docu-

mentaires. Er kan gezocht worden met een steekwoord. De zoekmachine geeft direct een 

lijst met programma’s die, als men klikt op de link, kunnen worden afgespeeld. Verder is het 

digitale programma ZOEP bruikbaar om filmpjes te bekijken en hieruit eigen links te halen. 

Mediacentra van hogescholen hebben dit programma vaak in huis.

  Jeugdliteratuur en verslaving 

Jacqueline van Alphen (2006). Lesprogramma Jeugdliteratuur en Verslaving. Zwolle: Hoge-

school Windesheim. Hierbij beveelt zij de volgende lijst jeugdboeken aan:

 >  Bond, Klaas Gevoelige snaren. Van Holkema & Warendorf, 2001 (drank).

 >  Boumaaza, Nicole Cyberliefde. Standaard, 2001 (internet-chat verslaafd). 

 >  Bracke, Dirk Het uur nul. Davidsfonds/Infodok, 1996 (drugs en aids).

 >  Brooks, Kevin Candy. Vert. uit het Engels door Wiebe Buddingh. De Harmonie/Standaard, 

2005 (drugs).

 >  Driessen, Iny De bingo-story.Unistad, 1990. (gokverslaafd). 

 >  Enckels, Ludo Door het oog van de naald. Hasselt, 2006. (drugs). 

 >  Enckels, Ludo De schoolpleindealers. Clavis, 1996 (drugs).

 >  Eykman, Karel Link. De Harmonie, 1996 (gedeeltelijk gebaseerd op de gelijknamige IKON-

uitzending) (dealen).

 >  Fletcher, Rafaella Gevaarlijk spul; het verhaal van een ex-junkie. Vert. uit het Engels door     

Annelies Jorna. Van Goor, 1991 (drugs). 

 >  Frey, Jana Vrije val. Vert. uit het Duits door Roger Vanbrabant. Clavis, 2004 (drugs). 

 >  Glovach, Linda De sneeuwkoningin; dagboek van een junk. Vert. uit het Engels door Suzanna 

Braam, 1998. (drugs en prostitutie) Dagboek. 

 >  Hautman, Pete Ijskoud. Vertaald uit het Engels door Marja Waterman. Ploegsma, 2002 (gok-

verslaving). 

 >  Huizing, Gonneke Slikken of stikken. Holland, 2006.

 >  Lau, Evelyn Weggelopen. Vert. uit het Canadees door Esther Ottens. Becht, 1999. (drugs) dagboek. 

 >  Nolet, Beatrijs Nachtboek van Jelle.  Van Holkema en Warendorf, 2000 (alcohol). 

 >  Onkruid en de bloem; dagboek van een verslaafd meisje. Vert. uit het Engels door Remco     

Campert. Becht, 1972 (drugs). 

 >  Schoemans, R.H. Soesa Poeza. Averbode, 1995 (drugs). 

 >  Slee, Carry Afblijven. Van Holkema & Warendorf, 1998. 

 >  Stoehr, Shelley Morgen Wendy. Gottmer, 1998. (drugs en ontluikende homosexualiteit).

  Websites

  Algemeen

 >   www.ggznederland.nl (hier staan alle producten van Resultaten Scoren op).

 >  www.kennispleinverslaving.nl (dit is een landelijk kennisplein dat is opgezet vanuit Hoge-

school Inholland en waarin diverse informatie, artikelen, filmpjes, documentaires, uitwisse-

ling, te vinden is op het gebied van verslaving.

 >  www.minorverslavingskunde.nl (website van Hogeschool Fontys met artikelen, nieuws, films, 

enzovoort).
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 >  www.verslavingskunde.nl (website van Hogeschool Windesheim met artikelen en andere 

bronnen).

  Verslavingszorginstellingen:

 >  www.novadic-kentron.nl (verslavingszorginstelling, Brabant en omgeving)

 >  www.tactus.nl (verslavingszorginstelling) (Gelderland, Overijssel, Flevopolders)

 >  www.jellinek.nl (verslavingszorginstelling, Amsterdam en Gooi- en Vechtstreek)

 >  www.brijder.nl (verslavingszorginstelling, Haarlem en omgeving)

 >  www.alcoholondercontrole.nl. (onlinehulpprogramma van de Brijder voor hoogopgeleide 

vrouwen)

 >  www.iriszorg.nl (verslavingszorginstelling, Gelderland, Overijssel.))

 >  www.vnn.nl (verslavingszorginstelling Noord-Nederland)

 >  www.smzg.nl (Mondriaan Zorggroep; GGZ, Zuid-Limburg)

 >  www.centrummaliebaan.nl (verslavingszorg Utrecht)

 >  www.parnassia.nl (verslavingszorg Den Haag en omgeving)

 >  www.boumanhuis.nl (GGZ instelling Rotterdam en omgeving)

 >  www.emergis.nl (GGZ en verslavingszorg Zeeland)

 >  www.dehoop.org (Evangelische verslavingszorg Dordrecht)

  Particuliere en commerciële organisaties

 >  www.castlecraig.nl

 >  www.cascadeverslavingzorg.com

 >  www.crisiscare.nl

 >  www.annazorg.nl/publiek

 >  www.helderheid.nl 

 >  www.addiction-solutions.nl 

 >  www.thehomeclinic.nl (behandeling aan huis)

 >  www.smithandjones.nl (kliniek van Keith Bakker)

 >  Jellinek Retreat, afkicken in een vijfsterrenresort op Curacao, zie website jellinek

 >  www.readyforchange.nl (gerund door ex-verslaafde Richard van den Ende en Patricia Zeg-

waard; behandellocatie is geheim)

 >  www.u-center.n. (voor verslaving en andere psychische problemen, in Zuid-Limburg)

 >  www.rondersana.nl (opgezet door reguliere GGZ- en verslavingsinstellingen in het zuiden van 

het land)

  Internethulpverlening en preventie

 >  www.drankjewel.nl (voor kinderen van ouders met alcoholproblemen)

 >  www.watdrinkjij.nl (test voor jongeren)

 >  www.alcoholdebaas.nl (internethulpverlening van Tactus verslavingszorg)

 >  www.jellinek.nl/zelfhulp (internetbehandeling van de Jellinek)

 >  www.webzorg.nl (van VNN)
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  Informatie over drugs en alcohol

 >  www.drugsweb.nl

 >  www.trimbos.nl

 >  www.drugs.pagina.nl 

 >  www.jellinek.nl/www.alcoholinof.nl (website van het Trimbosinsituut); Alcoholinfolijn: 0900 

5002021

 >  www.drugsinfo. www.alcoholdebaas.nl (hulp bij problemen met alcohol)

 >  www.jellinek.n/brain (website van de Jellinek Kliniek over drugs in de hersenen)

 >  www.erowid.org

 >  www.dancesafe.org

 >  www.digidrugs.nl

 >  www.drugsstartpagina.nl

  Kinderen van verslaafde ouders

Een artikel dat een bespreking en overzicht geeft van deze websites is:

Barbara Conijn en Heleen Riper (2009). Ondersteuning via internet voor kinderen van pro-

bleemdrinkers. In: Verslaving, jaargang 5, nr. 2, p. 42-56.

 >  www.drankjewel.nl

 >  www.survivalkid.nl

 >  www.familievan.nl

 >  www.kopstoring.nl

 >  www.cokevanjou.nl

 >  www.al-anon.nl

  Andere organisaties

 >  www.alcoholpreventie.nl (STAP, Stichting AlcoholPreventie, is non-profit organisatie dat 

beleid stimuleert om alcoholgebruik terug te dringen en risico’s onder de aandacht van de  

bevolking te brengen)

 >  wwww.stichtingsafehouses.nl (Informatie van de Stichting 12 Steppen over het Herstelhuis in 

Nederland).

 >  www.narcotictests.com (informatie van de firma MMC voordiverse soorten drugsdetectiesprays.

 >  www.sanelco.nl (Informatie over alle soorten urine- en speekseltests)

 >  ww.stivoro.nl (Expertisecentrum over stoppen met roken en meeroken)

 >  www.mainline.nl (non-gouvermentele internationale organisatie gericht op gezondheidsvoor-

lichting en harm-reduction, is ook werkzaam in Nederland; hebben verschillende folders, een 

tijdschrift en voorlichtingsmateriaal dat dicht bij gebruikers staat)

 >  www.arrazi.nl (stichting Arrazi is het tegengaat van druggebruik en criminaliteit onder 

Marokkaanse jongeren. Om dit te realiseren is de invalhoek de Arrazi de gezinssituatie, en de 

mogelijkheden om de gezinssituatie positief te beïnvloeden). Arrazi Postbus 55588 1072 LB 

Amsterdam |tel: 020-679 65 30

 >  www.sickofit.nl (druggebruik en infectieziekten)

 >  www.coffeeshopbond.nl

 >  www.bondvancannabisdetaillisten.nl

 >  www.kwetsbaregroepen.nl (website waar gemeenten en provincies informatie op zetten op 

het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg)



83 Handleiding Hoger Beroepsonderwijs Verslavingskunde

 >  www.cannabistribunaal.nl 

  Onderzoek

 >  www.aiar.nl

 >  www.ivo.nl

 >  www.trimbos.nl

 >  www.nispa.nl

 >  www.mateinfo.eu. (over intakeinstrument MATE)

 >  www.emcdda.europa.eu/index.cfm (Europees onderzoeksinstituut)

 >  www.nida.nih.gov/ (National Institute on Drugs Abuse, Amerikaans onderzoeksinstituut met 

interessante website)

 >  www.nta.nhs.uk (National Treatment Agency for Substance Misuse, Engeland)

  Zelfhulp- en cliëntenorganisaties

 >  www.cokevanjou.nl

 >  www.gestoptmetroken.nl

 >  www.zelfhulpverslaving.nl

 >  www.zelfhelp.nl (Buitenveldert werkgroepen)

 >  www.aa-nederland.nl

 >  www.aa.werkgroepen.net 

 >  www.ca-holland.org (Cocaïne Anonymous)

 >  www.zelfhulpvoorverslaafden.nl (InTact)

 >  www.al-anon.nl (voor familieleden en partners)

 >  www.minderdrinken.nl (zelfhulpprogramma)

 >  www.korskakovsyndroom.nl 

 >  www.drugsinfo.nl

 >  www.stoppen.metgokken.nl

 >  www.na.org

 >  www.lsovd.nl (voor ouders van kinderen met drugsproblemen)

 >  www.moedigemoders.nl

 >  www.moedigemoedersspakenburg.nl

 >  www.kenniscentrum-ze.nl (Kenniscentrum Zelfhulp Ervaringsdeskundigen)

 >  www.stichting12stappen.nl

 >  www.na-holland.nl

 >  www.impulsdigitaal.nl (Landelijke organisatie voor volwassenen met ADHD en aanverwante 

stoornissen).

 >  www.angob.nl (Stichting Algemene Nederlandse Geheel-Onthouders Bond, ANGOB)

 >  www.stichtingpandora.nl. (Houdt zich bezig met onderzoek en belangenbehartiging door en 

voor mensen met een psychische beperking of verslavingsproblematiek)

 >  www.str8.nl (ervaringen van jonge gebruikers vanuit De Hoop)

 >  www.lsd.nl (landelijk steunpunt druggebruikers)

 >  www.mdhg.nl belangenvereniging voor druggebruikers mhg)
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 Deel 3 De schatkamer

  Onderwijsmateriaal
  Voorbeeldopdrachten en modules

In dit deel vindt u inhoudelijk materiaal om onderwijsprogramma’s concreet vorm te geven. Dit 

deel kan als de schatkamer van de gids beschouwd worden: het staat vol bruikbare producten 

voor het onderwijs.

Het volgende vindt u in de hiernavolgende bijlagen: 

 3.1.  Richtlijnen voor het ontwerpen en beoordelen van beroepsproducten: aan welke 
criteria dienen deze te voldoen? Daarna volgen voorbeelden van beroepsproducten 
die daadwerkelijk door studenten zijn gemaakt.

 3.2.  In deze bijlage vindt u 13 verschillende uitgewerkte opdrachten en onderdelen van 
modules. Ze kunnen – met kleine wijzigingen – zó opgenomen worden in onderwijs-
programma’s.

 3.3.   In deze bijlage wordt ingegaan op de manier waarop beroepsproducten beoordeeld 
kunnen worden.

 3.4.   In deze bijlage staan voorbeelden van beroepsproducten in de opleidingen CMV, SPH 
en MWD opgenomen die gekoppeld zijn aan domeincompetenties van Social Work.

 3.5.  Hier vindt u een voorbeeld van een intervisiemodule.
 3.6.   Deze bijlage bevat een attitudechecklist die gebruikt kan worden voor de begelei-

ding en beoordeling van de professionele attititude van een student of medewerker
 3.7.  Een formulier om het POP en Portfolio te beoordelen in het licht van opleidings-

kwalificaties.
 3.8.  Aanwijzingen voor het ontwikkelen van maatwerktrajecten voor bijzondere instro-

mers en scholingsvragen vanuit het werkveld.
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 Bijlage 3.1  Beroepsproducten Verslavingskunde op Bachelorniveau: richtlijnen en voorbeelden

  Richtlijnen

 Richtlijnen ten aanzien van het Beroepsproduct Verslavingkskunde Bachelorniveau 

1. Studenten die een voltijdtraject doen en ingeschreven zijn als student op een Hogeschool en de minor niet in 

duale of deeltijdvorm volgen, moeten een product maken met een tijdsinvestering van 15 credits, dat is 420 uur. De 

urenverantwoording hoeft niet in detail te worden begroot en weergegeven. Er moet sprake zijn van een accepta-

bele globale begroting . De tutor besluit of de begroting geaccepteerd wordt. Bij twijfel overlegt hij/zij met de coör-

dinator Verslavingskunde. 

2. Studenten of cursisten die, als onderdeel van hun opleiding (bijv. in een duaal traject) de minor volgen, of deze 

als cursist volgen naast hun werk in een relevante instelling maken een beroepsproduct maken dat hierbij past. De 

urenverantwoording is hierbij niet van belang. Onderstaande criteria (3 en 4) zullen dan extra zorgvuldig moeten 

worden bekeken. Het gaat hierbij dan vooral over niveau, relevantie, actualiteit en nieuw te verwerven competen-

ties. 

3. Het beroepsproduct kan geen onderdeel uitmaken van reguliere taken die de student of cursist al uitvoerde vóór 

aanvang van de minor. Dus taken die horen bij het uitoefenen van een functie (ook op gebied van verslaving) gelden 

niet als beroepsproduct.

Het beroepsproduct moet bijdragen aan het verwerven van nieuwe competenties. In het plan wordt aangegeven 

aan welke leerdoelen men wil werken en in hoeverre deze aansluiten bij het POP of bij de te verwerven competen-

ties van Verslavingskunde (die in alle modulehandleidingen zijn opgenomen). Leerdoelen moeten aansluiten bij com-

petenties die men nog onvoldoende bezit. Dit moet onderbouwd zijn. 

4 . Het beroepsproduct moet passen bij het bachelorniveau. Dat betekent dat er sprake moet zijn van:

 a.  theoretische verantwoording (met gebruikmaking van actuele theoretische kaders uit gezaghebbende 

bronnen, zoals bijv. GGZ-Nederland- Resultaten Scoren, Trimbosinstituut, NISPA, AIAR en IVO). 

 b.  multidisciplinaire inbedding (afstemming en raakvlakken met ander disciplines  moet helder zijn; het 

product moet gepositioneerd worden vanuit de eigen discipline: in welke zin leidt het beroepsproduct 

tot betere zorg door de eigen discipline)

 c.   integratie van micro- - meso- en macro-aspecten. Dat betekent dat bij de verantwoording van het 

product een koppeling moet worden gemaakt tussen het concrete beroepsmatig handelen op microni-

veau (met cliënten) en macro-aspecten zoals overheidsbeleid, maatschappelijke vraagstukken, beleid, 

landelijke onderzoeksthema's, wet- en regelgeving en ethische overwegingen. Beide aspecten – micro 

en macro – moeten aanwezig zijn. Dat betekent dat bij een microproduct (een bij een methodiekaan-

passing) een verantwoording wordt geschreven waarin macro-aspecten zijn opgenomen en dat bij een 

meso- of macroproduct (zoals een beleidsstuk, visiedocument of samenwerkingsverband) juist de rele-

vantie voor het concrete methodisch beroepsmatig handelen wordt beschreven. 

 d.   integratie van theoretische, normatieve en persoonlijke aspecten. Het accent kan hierbij verschillend 

worden gelegd, afhankelijk van leerdoelen en competenties en motieven om deel te nemen aan de 

minor.
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  Voorbeelden van beroepsproducten Verslavingskunde 

Onderstaande beroepsproducten zijn gemaakt door studenten en cursisten uit minoren Ver-

slavingskunde

 1.  Sociale vaardigheidstraining gebaseerd op de Goldsteintraining) voor cliënten met een autisti-

sche stoornis en verslavingsproblematiek.

 2.  Aangepaste training motiverende gespreksvoering voor LVG-cliënten die ambulante begeleid 

worden.

 3.  Beleid ten aanzien van drugs en alcohol in een instelling voor jeugdhulpverlening.

 4.  Onderzoeken hoeveel studenten in de SPH-opleiding ervaringskennis hebben op het gebied 

van psychiatrie en verslaving en welke betekenis dit heeft voor het volgen van de opleiding.

 5.  E-learning-module over Verklaringsmodellen in de verslavingszorg, waarbij 8 modellen/visies 

worden uitgewerkt, ze worden geëvalueerd, hun status wordt aangegeven, praktijkvoorbeel-

den zijn opgenomen en filmpjes en interactieve toetsprogrammaatjes onderdeel uitmaken 

van de cd-rom. De module kan gebruikt worden in het onderwijs, maar ook bij teambijeen-

komsten waarin reflectie over visies aan de orde is.

 6.  Actualiseren van modules Verslaving in een Forensisch Psychiatrische Kliniek.

 7.  Een leefstijltraining doofvriendelijk maken (door medewerker van de Riethorst, landelijk cen-

trum GGZ hulpverlening voor doven en slechthorenden).

 8.  Richtlijn signaleren van verslavingsproblematiek en middelengebruik bij mensen met niet aan-

geboren hersenletsel. Bij instelling Inter Act contour, was relatief weinig kennis over middelen 

en verslaving. 

 9.  Voorkomen van hospitalisatie in beschermde woonvorm. Aanbevelingen voor een trainingshuis 

(stichting Kwintes) zodat cliënten met een dubbele diagnose na 1 jaar kunnen doorstromen 

naar een andere woonplek. Tevens is de SRH methodiek kritisch tegen de lamp gehouden. 

 10.  Theoretische onderbouwing van telefonische dienstverlening, theorie van Baart en Miller toe-

pasbaar getracht te maken voor het eigen bedrijf van de student.

 11.  Theorie van de SRH methode toegankelijk en toepasbaar gemaakt voor de specifieke werksi-

tuatie van RIBW ´de Herberg´ (instelling voor dak/ en thuislozen opvang). Student heeft een 

concreet werkboek gemaakt voor de medewerkers. Ook is de koppeling gemaakt met het 

product Resultaten Scoren Casemanagement.

 12.  Visie op verslaving binnen stichting Ygdrasil. Stichting Ygdrasil werkt vanuit een antroposo-

fische visie en er bestond binnen deze stichting geen specifieke officiële visie op middelen-

gebruik/verslaving. Student heeft verschillende verklaringsmodellen/visies beschreven, prakti-

sche voorbeelden en aanbevelingen benoemt. Bijvoorbeeld theoretisch onderbouwd waarom 

er een functie van ´vertrouwenspersoon middelengebruik´ dient te komen.

 13.  Handleiding voor verpleegkundigen van Huis van Bewaring de Karelskamp, waarin de ver-

pleegkundige zorg beter aansluit bij de gedetineerde en bij de situatie buiten de HVB. Moti-

verende gesprekstechnieken in de attitude van de verpleegkundige is meegenomen en ook 

de nieuwe richtlijn opiaat behandeling.

 14.  Het organiseren van een conferentie Verslavingskunde voor de hele Hogeschool waarbij 

workshops door studenten worden uitgevoerd.

 15.  Het organiseren van een debat met vertegenwoordigers van de gemeenteraad, College van 

Burgemeester en Wethouders, vertegenwoordigers uit verslavingszorginstellingen, docenten 

en studenten over alcohol en drugs (bijv. bij jongeren) en over het gemeentelijk beleid.

 16.  Houd in tweetallen een viertal interviews met een cliënt van Brijder met als doel diens levens-

verhaal op te schrijven. Bundel dit levensverhaal in een aantrekkelijk boekje dat aan het eind 

van het project aan de geïnterviewde zal worden aangeboden.

 17.  Verzorg een publicatie in de vorm van een tijdschrift waarin een woonvoorziening 

‘Woodstock, voor oudere verslaafden op een positieve manier bij de inwoners van Den Haag 
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geïntroduceerd worden. De publicatie moet een brede groep lezers aanspreken (zie kader 

hieronder).

Woodstockproject Hogeschool Leiden

Lang geleden, zo lang geleden dus dat zelfs jullie ouders nog jong waren, werd 

het eerste grote popfestival ter wereld gehouden in Woodstock, USA. 3 dagen 

love, peace en rock & roll. Woodstock luidde een nieuw tijdperk in. Een tijdperk 

waarin volop geëxperimenteerd werd met drugs. Eerst vooral marihuana en 

LSD en later speed, heroïne en cocaïne. Woodstock vond overal in het westen 

navolging. In Nederland in 1970 tijdens het popfestival Kralingen. 

Na Kralingen was drugsgebruik in Nederland plotseling niet meer voorbe-

houden aan een kleine groep intellectuelen of artiesten. Het hoorde nu bij de 

jeugd. Voor veel mensen ging het om een experiment, een periode, waarna 

het gewone leven weer verder ging. Voor een aantal niet. Zij raakten verslaafd, 

vooral aan de heroïne, die in de 70er jaren ruim beschikbaar was. Een aantal 

van de mensen die toen begonnen met gebruiken zijn nu vijftigers en zestigers. Dat lijkt nog niet zo oud, maar na 

een leven met drugs ben je op die leeftijd bejaard. 

In reguliere bejaardenhuizen is voor deze mensen geen plek. Je kunt je voorstellen dat er hele grote verschillen 

bestaan tussen deze groep en de gemiddelde bejaarde. 

Vandaar dat er in Nederland langzamerhand steeds meer speciale woonvormen worden ontwikkeld voor de groep 

oudere verslaafden.

Een van de woonvoorzieningen die voor deze groep opgezet wordt is het project ‘Woodstock’ van de Parnassia-

Bavogroep. Deze woonvoorziening, die recent geopend is, biedt plaats aan een aantal oudere verslaafden. 

De opdracht
Het is belangrijk dat de woonvoorziening ‘Woodstock’ op gepaste wijze bij het publiek geïntroduceerd wordt. Niet alleen 

om bekendheid te geven aan dit project, maar vooral ook om bij de inwoners van Den Haag draagvlak te creëren. 

Om dit te bereiken wordt een blad uitgegeven waarin informatie te vinden is over ‘Woodstock’. Het gaat daarbij vooral 

om “human interest”; Wie zijn deze mensen? Hoe ziet hun leven er nu uit? Wat voor leven hebben zij achter de rug en 

hoe kijken zij naar het ouder worden? Wat verwachten ze van een leven in ‘Woodstock’? Wat voor hulp zal ‘Woodstock’ 

aan hen bieden? Dat zijn een aantal van de onderwerpen die in deze publicatie aan bod zullen komen.

De opdracht aan jullie is de volgende: Verzorg een publicatie in de vorm van een tijdschrift waarin de woonvoor-

ziening ‘Woodstock’ en haar toekomstige bewoners op een positieve manier bij inwoners van Den Haag geïntrodu-

ceerd wordt. De publicatie moet een brede groep lezers aanspreken.

Opdracht van Hogeschool Leiden
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 Bijlage 3.2  Twaalf opdrachten en één ter voorkoming van ongelukken, voor een minor
Verslavingskunde
 

Hieronder vindt u dertien bruikbare opdrachten en onderdelen van modules

Opdracht 1: Visie op gebruik en abstinentie-experiment (gevorderd en bachelorniveau)
Doel: bewustwording van eigen visie op, ervaringen met en gevoelens bij ‘verslaving’

Competenties Verslavingskunde
HBO-Competenties

Je ziet deze week 3 dagen af van het gebruik van iets wat je prettig vindt. Denk bijv. aan mobiele telefoon, snoepen, 

pils, wijn, breezer, cola, roken, blowen, internetten, patat eten, luxe dingetjes kopen, seks, sporten, soaps kijken, 

enzovoort. Je kiest één ‘middel’ (of activiteit) uit dat je drie dagen niet gebruikt. Je blijft dus abstinent van dit middel

Je schrijft elke dag op:

 >  hoe groot was je behoefte (schaal van 0 – 10) (gebruik hiervoor eventueel het craving formulier te vinden 

via www.minorverslavingskunde.nl)

 > op welke momenten 

 > hoe zorgde je dat je niet gebruikte

 > of je bezweek

 > of je onthoudingsverschijnselen kreeg (gedrag, psychisch, lichamelijk)

Met de subgroep maak je een afspraak waarin je het volgende bespreekt;

 1. is het gelukt 3 dagen abstinent te blijven van het middel van je keuze

 2. hoe ging het, waar liep je tegen aan

 3. wat is je ervaring met verslavende middelen

 4.  als je verslaafd bent/bent geweest of zou worden, om welk middel zou het dan gaan? Dus: wat is je 

favoriete middel? 

 5. Welke functie heeft dit middel voor je? Wat doet het voor je?

 6. Wat vind je van gebruik alcohol, drugs? Welke visie heb je daarop?

 7.  Welke visie heb je op de behandeling van verslaving? Bijv. ‘opsluiten’ , ‘laten gaan’, ‘erop af’, ‘psychofar-

maca’ etc. Koppel deze visie aan de verschillende modellen uit het artikel van Wim van den Brink en even-

tueel andere visies.

Maak een powerpointpresentatie van dit gesprek, met een prikkelende stelling aan het eind.

Deze presentatie wordt vertoond tijdens het werkcollege. Het gesprek wordt uitgewerkt in een verslag dat je in de 

eindmap van de werkcolleges doet en aan het eind van het blok inlevert.

Beoordelingscriteria verslag

 1. Verslaglegging van 3-daagse experiment; beschrijving van ‘verslavingsgedrag’

 2. Conclusies t.a.v. het 3-daagse experiment

 3. Openheid t.a.v. eigen middelengebruik

 4. Voorkeursmiddelen en beschrijving van de functies van deze middelen

 5. Visies in de subgroep op gebruik alcohol en drugs

 6. Visie in de subgroep op behandeling van verslaving en koppeling aan bestaande theorieën over verslaving

 7. Correct taalgebruik/vormgeving-out
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Beoordeling Presentatie tijdens Werkcollege

 1. Rapportage 3-daagse experiment (haal hier de meest interessante items uit)

 2. Conclusie t.a.v. dit experiment

 3. Middelengebruik in de subgroep en functies hiervan

 4. Visie op gebruik alcohol en drugs en visie op behandeling van verslaving

 5. Helderheid presentatie

 6. Congruentie (echtheid en eerlijkheid) en professionele attitude

 7. Aantrekkelijke vormgeving

 8. Kwaliteit van de stelling en het gesprek hierover met de groep.
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Opdracht 2: ‘Gebruik door de tijden heen’ , een tijdsbalk (gevorderd niveau)
Doel: Kennis van en inzicht in de tijd- en contextgebondenheid van middelengebruik. Het op grond van 
toekomstige trends formuleren van aandachtspunten voor de verslavingszorg.

Competenties Verslavingskunde
HBO-competenties

In de werkgroep maak je een tijdsbalk van het gebruik en imago van een middel. Elk subgroepje kiest een ander 

middel.Subgroepje 1: alcohol; Subgroepje 2: opiaten; Subgroepje 3: hallucinogenen;

Subgroepje 4: stimulerende middelen;Subgroepje 5: slaap- en kalmeringsmiddelen

Wanneer je de tijdsbalk laat beginnen, mag je zelf bepalen. Je onderbouwt het gekozen beginpunt. De tijdsbalk 

loopt door tot aan de dag vandaag. Je formuleert verder te verwachten toekomstige trends. 

Je onderzoekt het volgende:

 1. Sinds wanneer wordt het middel (in Nederland) gebruikt?

 2. Wat is de omvang van het gebruik?

 3.  Welke maatschappelijke groepen gebruikten en gebruiken het middel vooral? Kijk ook naar verschuivingen. 

Denk aan de volgende categorieën:  sociaal-economische status; culturele en/of levensbeschouwelijke ach-

tergrond;. regio; stad-platteland;leeftijdsgroepen; verschil man- vrouw

 

Je gaat op zoek naar zowel statistieken als naar verhalen/anecdotes/historische gebeurtenissen. 

Je kunt cijfers proberen te achterhalen bij onderzoeksinstituten en verslavingszorginstellingen (zie deel 2 met websites) 

Je kunt anecdotes/sterke verhalen etc. opsporen via: internet, ‘oude bekenden’ van de verslavingszorg, geschiedenis-

boeken, kranten, tijdschriften,reclameboodschappen,etc.

Je probeert ‘iconen van de tijd’, dat wil zeggen typische tijdsbeelden, te verzamelen.

Hier kun je bijvoorbeeld denken aan: hippietijdperk; de film Hair, het boek en de film ‘Christiane F, alcoholisme in de 

Maatschappij van Weldadigheid (museum Frederiksoord, gevangenismuseum Veenhuizen); oude anti-alcholcampag-

nes; De schilder Dali en LSD; Herman Brood, André Hazes, enzovoort.

Je kunt ook bekenden interviewen (opa’s en oma’s, etc) die ‘sterke verhalen’ hebben over alcohol en drugs. Denk 

bijvoorbeeld aan oorlogsveteranen die pepmiddelen gebruikten om het vol te houden.

Je maakt een pakkende en informatieve presentatie van ongeveer 15 minuten. Tijdens het werkcollege presenteer je 

dit aan je klasgenoten.

 Naast enkele getallen en grafieken moet je presentatie ook ‘sterke verhalen’ bevatten. Je gaat na welk ‘beeld’ 

hoorde bij het middel: was het bijvoorbeeld een ‘romantisch’ middel (bijv. de musical Hair creëert een romantisch 

beeld bij het gebruik van tripmiddelen) of een ‘heroisch’ , stoer beeld: de Marlboro Man. Denk ook aan recente 

beeldvorming: bijv. Bacardi waarvan je in de media verschillende ‘beelden’ tegenkomt: van cool en hip tot en met 

‘breezersletjes’.

 

Naast de presentatie maak je een groepsverslag. Hierin kun je de feedback tijdens het werkcollege verwerken. 
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Beoordelingscriteria van de opdracht

Het groepsverslag wordt beoordeeld op de volgende punten:

 1. Tijdsspanne van de balk (smal of breed).

 2. Hoeveelheid statistische gegevens

 3.  Koppeling van het middel aan specifieke sociaal-culturele groepen, subculturen, generaties en tijdsbeeld

 4. Gebruik van variëteit aan bronnen

 5. Originaliteit van bronnen en gegevens

 6. Signaleren van nieuwe trends

 7. Reflectie van gevonden lijnen en trends

 8. Onderbouwing van conclusies 

 9. Kwaliteit van de aandachtspunten voor de verslavingszorg en aanbevelingen voor hulpverleners 

 10. Lay-out, vormgeving

De powerpresentatie wordt beoordeeld op de volgende punten:

 1. Mate waarin de presentatie informatief is voor de groep

 2. Variëteit in gebruikte bronnen

 3. Verhouding statistische gegevens en andere gegevens (bijv. reclameboodschappen, literatuur, films, etc)

 4. Verzorgdheid en aantrekkelijkheid presentatie

 5. Professionele houding tijdens de presentatie

 6. Mate waarin de groep gemotiveerd werd 

 7. Interactie en contact met de groep

Voor beide onderdelen krijg je een beoordeling De onderdelen kunnen gecompenseerd worden, maar het verslag 

moet voldoende zijn.
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Opdracht 3: Sociale kaart en behandelvormen
Doel: kennis van diverse behandel- en begeleidingsmogelijkheden 

Competenties Verslavingskunde
HBO-competenties

De subgroep brengt het volgende in de kaart en maakt hierover een verslag:

 1.  Hoe ziet de structuur van de verslavingszorg eruit (koepelorganisaties, hoe veel instellingen, relatie GGZ, 

verwijzingen etc)

 2.  Welke vormen van preventie, begeleiding en behandeling zijn er? (preventie, ambulant, klinisch, deeltijd, dwang 

en drang, nazorg, behandelingen voor speciale groepen (jongeren, ouderen, etc). Je bekijkt dit landelijk.

 3.  Bespreek in de groep in welke settingen, met welke type verslavingsprobleem, welk type behandeling, 

jouw kwaliteiten als SPH’er of verpleegkundige het best tot hun recht komen en in welke setting je juist 

níet zou kunnen werken. Koppel dit aan kwaliteiten die nodig zijn voor de betreffende behandeling en aan 

je eigen sterke en zwakke kanten.

 4. Maak hiervan een presentatie. 

De presentaties worden verdeeld over de volgende onderwerpen:

 1. Subgroep 1 presenteert over diverse vormen van ambulante hulp

 2. Subgroep 2 presenteert over diverse vormen van klinische hulp

 3. Subgroep 3 presenteert diverse vormen van sociale verslavingszorg

 4. Subgroep 4 presenteert over diverse vormen van dwang en drang bij verslavingsproblematiek

 5. Subgroep 5 presenteert over diverse vormen van nazorg

Elke groep geeft aan welke kwaliteiten nodig zijn voor de diverse vormen van hulp en in hoeverre men hieraan voldoet

De websites uit deel 2 kunnen hiervoor gebruikt worden. De producten van Resultaten Scoren zxijn te vinden op; 

www.ggzkennisnet.nl 

Beoordelingscriteria verslag

 1. Beschrijving en schematische weergave van structuur verslavingszorg

 2. Beschrijving diverse types behandeling en settingen

 3.  Analyse van match tussen competenties, kwaliteiten en zwakke kanten in subgroep en benodigde compe-

tenties voor bepaalde behandelvormen

 4. Uitwerking van vormen van hulp in powerpointpresentatie

 5. Correct taalgebruik

 6. Lay-out en vormgeving

Beoordelingscriteria presentatie:

 1. Helderheid presentatie

 2. Compleetheid overzicht

 3. Diepgang analyse (eigen) competenties die nodig zijn voor de behandelvormen

 4. Aantrekkelijkheid presentatie

 5. Professionele houding
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Opdracht 4: Jongeren en voorlichting over alcohol en drugs (Bachelorniveau)

Doel van de opdracht
Kennis van en inzicht in de manier waarop diverse vormen van voorlichting misbruik en afhankelijkheid 
van alcohol en drugs kunnen voorkomen. Ontwerpen en evalueren van een voorlichtingsactiviteit.

Competenties Verslavingskunde
HBO-Competenties

Inhoud van de opdracht
In de klas worden onderstaande opdrachten verdeeld tussen subgroepen.

Opdracht a: een voorlichtingsactiviteit over alcohol en drugs voor jongeren tussen de 12 en 16 ontwerpen

Opdracht b: een voorlichtingsactiviteit over alcohol en drugs voor groep 8 van de basisschool ontwerpen

Opdracht c: een voorlichtingsactiviteit voor studenten over alcohol ontwerpen

Opdracht d: een voorlichtingsactiviteit voor ouders/opvoeders over alcohol ontwerpen

Opdracht e: een voorlichtingsactiviteit voor gemeentes over alcoholgebruik bij jongeren ontwerpen

Opdracht e moet in ieder geval uitgevoerd worden.

Je zet de volgende stappen:

 1. Bekijken van de documentaire Proost! Van de VPRO (te vinden op www.verslavingskunde.nl)

 2.  Bestuderen van de Powerpoint van STAP (te vinden op wwww.verslavingskunde.nl) en andere bronnen (in 

deze bijlage) en op websites van verslavingzorginstellingen)

 3.  Informatie opvragen bij preventie-afdelingen van verslavingszorg over richtlijnen voorlichting bij verschillende 

doelgroepen

 4. Ontwerpen van een voorlichtingsprogramma dat de volgende onderdelen bevat:

  a. Doel van de voorlichting

  b. Visie op alcohol (of drugs)

  c. Visie op preventie

  d. Verwijzing naar betrouwbare bronnen

  e. Draaiboek voor de voorlichtingsactiviteit

  f.  Uitwerking van de voorlichtingsactiviteit: wat vertel je, wat doet de groep, welke setting (uitgaansleven, 

straat, school) voor wie, wat zijn valkuilen, aandachtspunten, wat is je attitude, welke aanbevelingen geef je?)

  g. Maken van een powerpointpresentatie van 15 minuten over het programma

  h. Presenteren van programma in het werkcollege, waarbij de groep betrokken wordt

Voor de verschillende subopdrachten zoek je het volgende specifiek na:

 >  Voorlichting aan pubers: welke programma’s bestaan er? Nieuwe inzichten over verslaving en ontwikkeling 

hersenen. Rol ouders. Hoe sluit het programma aan bij ontwikkelingstaken van pubers?

 >  Voorlichting basisschool: welke programma’s bestaan er. Welke valkuilen zijn er? Nieuwe inzichten in ontwik-

keling hersenen. Rol ouders. 

 >  Voorlichting aan studenten: waar, welke setting? Welke visie op middelen? 

 >  Voorlichting aan ouders/opvoeders: onderzoek naar rol ouders (bijv. van IVO), richt je je op alle ouders of op 

bepaalde groepen?

 >  Voorlichting aan gemeente: je moet hierbij een concrete, werkelijk bestaande gemeente, kiezen en uitzoeken 

welk beleid men heeft. Je kunt eventueel de powerpoint over Minder Drank, meer Scoren! dat gaat over 

beleid van regio Zwolle bekijken. 

Denk verder na of je je richt op universele preventie (een programma dat geschikt is voor iedereen) of op meer 

gespecificeerde preventie: gericht op specifieke risicogroepen.
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In de bijlages in deel 2 vind je andere bruikbare bronnen.

Je maakt een verslag van de opdracht en een powerpointpresentatie.

Beoordelingscriteria
Het verslag wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:

 1. Beschrijving van doel en doelgroep van je voorlichtingsactiviteit

 2. Verantwoording van de keuze van de doelgroep

 3. Visie op middelengebruik en – misbruik van de gekozen doelgroep

 4. Gebruik bronnen

 5. Beschrijving setting van de voorlichting 

 6. Welk uitgangspunt hanteert je?

 7. Wat is de juiste attitude bij het geven van de voorlichting

 8. Beschrijving van het voorlichtingsprogramma

 9. Valkuilen bij het voorlichtingsprogramma

 10. Lay out, taalgebruik, verzorgde afwerking

De powerpointpresentatie wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:

 1. Beschrijving doel en doelgroep

 2. Verantwoording keuze van doelgroep

 3. Visie op middelengebruik

 4. Beknopte beschrijving van programma, attitude en valkuilen

 5. Aantrekkelijke vormgeving en uitvoering

 6. Professionaliteit van de presentatie

 7. Betrekken van de groep bij de presentatie
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Opdracht 5: Regelgeving en Reclame voor Alcohol en Drugs
Doel: kennis van, inzicht in en reflectie op de rol van diverse partijen die betrokken zijn bij beleid en 
wet- en regelgeving op het gebied van en alcohol en cannabis.

Competenties Verslavingskunde
HBO-Competenties

Inhoud opdracht
De helft van de subgroepjes houdt zich bezig met alcoholreclame - verkoop en regelgeving

De helft van de subgroepjes houdt zich bezig met cannabisverkoop en regelgeving.

Opdracht over alcohol

 1.  Je verzamelt een aantal reclameboodschappen over alcohol (via televisie, kranten, tijdschriften, etc. Je kunt 

hierbij ook de reclamefilmpjes over alcohol op www.verslavingskunde.nl raadplegen.

 2.  Je verzamelt reclamecodes voor alcohol die landelijk en/of wettelijk zijn afgesproken door overheid en 

STIVA (Stichting Verantwoord Alcoholgebruik, zie website)

 3.  Je raadpleegt de visie van STAP, Stichting Alcohol Preventie (zie powerpoint op www.verslavingskunde.nl en 

zie website STAP)

 4.  Je bezoekt een supermarkt en brengt de variëteit in alcoholische dranken in kaart, waarbij je speciaal let op 

opstelling en uitstraling en op mogelijke gerichtheid op doelgroepen. Je houdt een gesprek met een cais-

sière en met de manager in de supermarkt over de trends in verkoop: wat wordt veel verkocht, wat minder. 

Wat is de trend?

 5.  Je reflecteert over het ‘image’ van verschillende dranken (wijn, bier, sterke drank, mixdrankjes enzovoort) 

en in welke zin dit aansluit bij bepaalde groepen.

 6.  Je legt uit welke dranken passen bij je eigen ‘image’ en welke je wél en niet drinkt.

 7.  Je concludeert in hoeverre de manier waarop alcoholhoudende dranken in de markt worden gezet passend 

is vanuit het oogpunt van gezondheidsbevordering en preventie van misbruik en verslaving.

 8. Je maakt een analyse van de verschillende belangen van betrokken partijen.

 9. Je formuleert 2 pakkende stellingen, die je tijdens de presentatie met de groep bespreekt.

 10. Je maakt een presentatie van 15 minuten.

 11. Je maakt een eindverslag 

 12. Opdracht over cannabis

 1. Je verdiept je in de regelgeving rondom het gedoogbeleid t.a.v. cannabis.

 2. Je verzamelt culturele, literaire en muzikale producten die refereren aan cannabis (bijv. het nummer….van

 3.  Je bezoekt per subgroep 2 verschillende coffeeshops en beoordeelt de sfeer, mogelijke reclameboodschap-

pen en de manier waarop je benaderd wordt.

 4. Je inventariseert welke verschillende producten er te koop zijn in de coffeeshop.

 5.  Je reflecteert over het ‘image’ van gebruik van cannabisproducten en wat dit betekent voor risico’s voor 

misbruik. (zie ook www.coffeeshopbond.nl)

 6.  Je legt uit in hoeverre je zelf cannabis gebruikt en in hoeverre dit past bij je ‘image’ en bij de groep(en) 

waartoe je behoort.

 7.  Je concludeert in hoeverre de manier waarop cannabis in de markt worden gezet, passend is vanuit het 

oogpunt van gezondheidsbevordering en preventie van verslaving

 8.  Je maakt een analyse van de belangen van de verschillende partijen.

 9.  Je formuleert 2 pakkende stellingen, die je tijdens de presentatie met de groep bespreekt.

 10. Je maakt een presentatie van 15 minuten.

 11. Je maakt een eindverslag 
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Beoordelingscriteria van de opdracht over alcohol
Het groepsverslag wordt beoordeeld op de volgende punten:

 1. Gevarieerdheid van reclameboodschappen 

 2. Informatie over regel- en wetgeving

 3. Verslag bezoek supermarkt

 4. Analyse van image van diverse alcoholhoudende dranken

 5. Persoonlijke reflecties

 6. Analyse vanuit gezondheidsbevordering en preventie van misbruik

 7. Analyse van verschillende belangen

 8. Kwaliteit stellingen

 9. Lay-out, vormgeving

De powerpresentatie wordt beoordeeld op de volgende punten:

 1. Mate waarin de presentatie informatief is voor de groep

 2. Gevarieerdheid in bronnen 

 3. Koppeling aan regel- en wetgeving

 4. Analyse vanuit gezondheidsbevordering en preventie misbruik

 5. Analyse verschillende belangen 

 6. Professionele houding tijdens de presentatie

 7. Mate waarin de groep gemotiveerd werd door de stellingen 

 8. Interactie en kwaliteit van discussie met de groep

Beoordelingscriteria van de opdracht over cannabis
Het groepsverslag wordt beoordeeld op de volgende punten:

 1. Gevarieerdheid aan culturele, muzikale en literaire bronnen 

 2. Informatie over regel- en wetgeving

 3. Verslag bezoek coffeeshops 

 4. Analyse van image van cannabisproducten 

 5. Persoonlijke reflecties

 6. Analyse vanuit gezondheidsbevordering en preventie van misbruik

 7. Analyse van verschillende belangen

 8. Kwaliteit stellingen

 9. Lay-out, vormgeving
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Opdracht 6: Thirteen vanuit Contextueel perspectief
Doel: toepassen van systeemtheorieën en behandelmethoden bij jongeren op casuïstiek met verslaving 

Competenties Verslavingskunde
HBO-competenties

In de subgroep bekijk je de film Thirteen.

Vervolgens ga je het volgende na:

 1.  Welke loyaliteiten spelen een rol? Hiervoor gebruik je de tekst over Contextuele Therapie (van Nagy) en het 

rapport over behandelmogelijkheden bij jongeren van Resulaten Scoren.

 2.  In welke zin is er bij Tracy en Evie sprake van 

   a. Experimenteel leeftijdsgebonden gebruik

   b. Misbruik

   v. Afhankelijkheid

 3. Welke middelen gebruiken zij? Hoe zie je dit? Welke functies heeft het gebruik?

 4.  In welke zin is er bij moeder sprake van mede-afhankelijkheid? Gebruik hierbij o.a. de tekst Verslaafd aan de 

verslaafde

 5. Welke prognose geef je bij Tracy en Evie? Waarop is dit gebaseerd

 6. Welk advies geef je de moeder van Tracy? En welk advies geef je de moeder van Evie? Vanuit welke theorie?

 7.  Vind je de film geschikt voor gebruik bij preventie of behandeling van verslaving bij jongeren? Waarom wel/

niet? Wat laat de film goed zien? Wat minder?

Tijdens het werkcollege rapporteert elke groep de analyse van de film.

De presentatie geeft over de punten 1, 4, 5 en 6. De presentaties duren maximaal 10 minuten.

De rest van het werkcollege vindt er een gesprek plaats over de manier waarop Tracy en haar moeder begeleid zou-

den kunnen worden en over de vraag of de film geschikt is voor gebruik binnen de hulpverlening. 

Het verslag wordt beoordeeld op de volgende punten:

 1. Signaleren diverse vormen van loyaliteit en de manier waarop deze werken in de film

 2. Signaleren van gebruik diverse middelen en functie van gebruik

 3. Gebruik gekoppeld aan levensfase (adolescentiefase)

 4. Kwaliteit van analyse van mate waarin moeder mede-afhankelijk is; koppeling aan literatuur

 5. Kwaliteit en onderbouwing van prognose

 6. Kwaliteit van advies voor moeders van Tracy en Evie

 7. Kwaliteit van advies over gebruik film

 8. Vormgeving en lay-out

 9. Correct taalgebruik

De presentaties worden niet beoordeeld. Het is de bedoeling dat elke groep 10 minuten rapporeert tijdens het werk-

college en dat de groep vervolgens een gesprek voert over de film.

De groep formuleert aan het eind van het werkcollege een kort gemeenschappelijk advies voor de moeder van Tracy 

en over de manier waarop de film gebruikt zou kunnen worden in de praktijk. Hiermee eindigt het werkcollege.
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Opdracht 7: de specifieke bijdrage van ervaringsdeskundigheid
Doel van de opdracht: reflectie over de manier waarop met cliënten en ervaringsdeskundigen kan wor-
den samengewerkt

Competenties Verslavingskunde
HBO-competenties
De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

 1.  Bestuderen van bronnen/literatuur (o.a. 0-nummer van cliëntenraad Jellinek/Mentrum, te vinden op hun web-

site)

 2. Opstellen van aantal interviewvragen

 3. Afnemen van 2 interviews per subgroep

 4. Bespreken van interviews, plus literatuur. Hierbij worden de volgende vragen beantwoord door de subgroep:

   a. Wat is ‘ervaringsdeskundigheid’

   b. Welke bijdrage leveren ex-verslaafden aan de verslavingszorg?

   c. Wat zijn valkuilen van ervaringsdeskundigen?

   d. Welke rechten hebben cliënten

   e. Welke relevante wetten zijn er voor inspraak cliënten?

   f. Wat is het verschil tussen ‘cliëntenparticipatie’ en ‘ervaringsdeskundigheid’

   g. Formuleren van 2 stellingen over de waarde van ervaringsdeskundigheid

 5. Je maakt een groepsverslag over bovenstaande punten. 

 6. De stellingen worden onderbouwd en toegelicht in een presentatie.

Het verslag wordt beoordeeld op bovenstaande punten, plus op taalgebruik en vormgeving en lay-out.

Tijdens het werkcollege worden 2 ervaringsdeskundigen uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over 

de stellingen.

De ervaringsdeskundigen kiezen de beste stelling uit.

Bronnen o.a.:

 1. 0-nummer Jellinekcliëntenraad over ervaringsdeskundigheid (januari 2008)

 2.  Simona Karbouniaris & Erica Brettschneider (2008). Inzet en waarde van ervaringsdeskundigheid in de GGZ. 

Kenniscentrum Sociale Innovatie Utrecht. (tekst is digitaal beschikbaar)

 3.  Petra Jorissen. Het is allemaal angst. Ex-verslaafden gaan in De Jellinek aan het werk. In: Deviant, 56, maart 

2008, p.22 – 25

 4. Het Zwarte Gat, aanzet tot dialoog (zie website www.hetzwartegat.nl)

 5. Websites van zelfhulpgroepen (zie elders in deze handleiding)
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Opdracht 8: bijzondere behandelingen
Doel: kennis van en meningsvorming over de plaats van particuliere en alternatieve vormen van versla-
vingszorg.

Competenties Verslavingskunde
HBO-competenties:
Elke subgroep brengt één bijzondere of alternatieve behandelvorm of – instelling in kaart.

Te denken valt aan:

 > christelijke hulpverlening (De Hoop, Terwille, Teen challenge, Keith Bakker, etc)

 > antroposofische hulpverlening (bijv. Arta)

 > Scientology Church (bijv. Narconon in Zutphen)

 >  Particuliere verslavingszorginstellingen (zie bijv. Artikel: Marty PN van Kerkhof. Afkicken bij de Open Haard. In: 

Psy, jaargang 13, nr. 3, maart 2009). Zie ook websites elders in deze handleiding.

 > Behandelingen voor bijzondere verslavingen (gokverslaving, gameverslaving, seksverslaving enzovoort)

Je maakt een verslag waarin het volgende wordt vermeld:

 1. Wat is de visie, missie en doelstelling van de instelling

 2. In welke zin onderscheidt de instelling of behandelvorm zich van de reguliere verslavingszorg

 3. Doelgroep van de instelling of behandelvorm

 4. Concrete beschrijving van de behandeling(en)

 5. Eisen aan personeel

 6. Financiering van de instelling

 7.  Evaluatie door de subgroep van deze instelling of behandelvorm: zou je cliënten adviseren hier naar toe te 

gaan? Wie? Waarom wel/niet?

Het verslag wordt beoordeeld op bovenstaande punten, plus op taalgebruik en vormgeving.

Je maakt een powerpointpresentatie van ongeveer 15 minutuen met de punten 1 t/m 7 voor het werkcollege

Het accent tijdens deze presentatie ligt op punt 7.

Je betrekt de groep bij de presentatie

Beoordelingscriteria presentatie:

 1. Beschrijving visie, missie, doelstelling instelling

 2. Beschrijving behandelingen

 3. Onderscheid van en relatie met reguliere verslavingszorg

 4. Financiering 

 5. Evaluatie en advies

 6. Betrekken groep

 7. Professionele houding

 8. Aantrekkelijkheid presentatie
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Opdracht 9: Ethische aspecten in speelfilms over verslaving 
Doel: Aan de hand van films over verslaving de eigen beeldvorming over mensen met een verslaving de 
eigen intuïties exploreren en kritisch analyseren in relatie tot de interpretatie die anderen (medestuden-
ten) van de film geven en in relatie tot je opvatting van zorgvuldig begeleiden en hulpverlenen

De tekst hieronder is van Ans Vrerink, docent ethiek in de minor Verslavingskunde van Hogeschool Windesheim)

Opdrachten over speelfilms kunnen ingezet worden als een keuzemodule, waarin in de eerste lessen gereflecteerd 

wordt op speelfilm en beeldvorming en op gebruik speelfilms in de verslavingszorg en waarin vervolgens films bespro-

ken worden die thuis (individueel of in groepsverband) zijn bekeken. De keuze van de films wordt in overleg met 

de docent gedaan. Studenten schrijven als eindopdracht een verslag over de films. Hieronder volgt een beknopte 

beschrijving en verantwoording van deze module.

In bijlage 3.2. in deel 3 van deze handleiding zijn titels van speelfilms opgenomen waarin verslaving aan de orde is. 

Het tijdschrift Verslaving heeft een filmrubriek waarin speelfilms worden besproken. 

We leven in een beeldcultuur. Televisie en speelfilms zijn een belangrijke vorm van communicatie; van informatieover-

dracht maar ook van denkbeelden die ons oordelen (onze waarde oordelen) kunnen beïnvloeden.De verschillende verha-

len over verslaving die in speelfilms worden verteld bieden door de complexiteit en variëteit waarin problemen zich voor-

doen een rijke context voor het onderzoeken van de eigen denkbeelden en opvattingen over verslaving. Films kunnen als 

het ware fungeren als een laboratorium voor het onderzoeken van de eigen bronnen van (ethisch) handelen. 

Onze eigen ervaringen en perspectief zijn beperkt maar speelfilms kunnen de eigen ervaring verrijken/aanvullen door 

het schetsen van concrete levensverhalen en de ontwikkeling die personages meemaken. Ze laten andere mogelijke 

keuzes en opvattingen zien dan zelf opgedane ervaringen. Door reflectie op het verschillende levens, zoals in films 

verbeeld, kun je eigen blik verruimen.

We vormen ons een beeld van de ander. Een dergelijk beeld maakt een deel van onze wereld zichtbaar maar verhult 

andere aspecten onvermijdelijk omdat die binnen dat ene perspectief niet waargenomen/gearticuleerd kunnen wor-

den. Mensen nemen altijd een bepaald gezichtspunt in. Dat is op zich niet problematisch, zonder referentiekader of 

context kunnen we geen onderscheidingen aanbrengen. Charles Taylor spreekt over ‘inescapeble frameworks’.

Een perspectief is niet vrijblijvend, het zegt iets over hoe wij onszelf begrijpen. Je kunt het niet zomaar uitdoen als 

een jas en vervangen door een andere. Je perspectief is verweven met je (beroeps)identiteit. Dat wil niet zeggen dat 

het perspectief onveranderlijk is. Op grond van inzichten en gebeurtenissen kan het perspectief veranderen. 

Hoe nu met de beeldvorming ten aanzien van verslaafden? 

In het beeld dat je je van iemand vormt zit/ligt vaak impliciet al een oordeel besloten. Dat gaat bijna onbewust. Het 

beeld dat je vormt is bijna nooit helemaal neutraal. Je vindt iets van de ander, soms alleen al door de ander waar te 

nemen. Bij verslaafden is er vaak sprake van negatieve beeldvorming of tewel stigmatisering:

Goffman omschrijft stigmatisering als sociale processen die leiden tot de definiëring en bekrachtiging van mensen als 

'buitenstaander' en 'ander', en ze dienen om bepaalde groepen als 'ongewenst' en 'gevaarlijk' te labelen.

Met de stigmatisering worden verschillende begrippen in verband gebracht zoals stereotypering, reducering, uitslui-

ting, discriminatie en ongelijkwaardige behandeling. 

Problematisch is dat men geneigd is te reageren op die ander vanuit dit beeld. Het vormt het kader of perspectief 

waarmee je de ander waarneemt. Vaak zijn we ons niet bewust van dergelijke beelden. 

Wanneer dergelijke beelden onze blik vernauwen dan zien we de verslaafde niet langer als

persoon met eigen zin en betekenisgeving maar vooral als lid van een groep lastige, moeilijke, falende mensen. 

Ook voor betrokkenen – familieleden, collega’s, begeleiders en hulpverleners - kan negatieve beeldvorming de blik op de 

ander vertroebelen en het inlevingsvermogen bemoeilijken. Men is geneigd zich dan vooral te houden aan de methodes 

en procedures die de hulpverlening voorschrijft. Compassie en betrokkenheid zijn dan moeilijk op te brengen.
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Tot goed hulpverlenerschap/zorgvuldig hulpverlenen behoort echter ook betrokkenheid, compassie en gevoeligheid 

voor de menselijke kwetsbaarheid, zijn angsten, gevoelens van eenzaamheid en bestaansvragen. Compassie als bron 

voor (ethisch) handelen, uitzondering maken op de regel niet star vasthouden aan procedures maar uitgaan van de 

persoon tegenover je dat kan soms onorthodox handelen vergen; creativiteit en inventiviteit.

Wat nodig is dat de begeleider, coach of hulpverlener zich niet verschuilt achter protocollen en methoden. Dit kan 

er op wijzen dat iemand zelf moeite heeft met het onder ogen zien van eigen kwetsbaarheid en afhankelijkheid. 

Iemand die zich achter kennis verschuilt onderkend niet machteloosheid die hij ervaart tav de ander en is iemand, 

om met Bert Keizer te spreken, die zijn ‘desperado’ slecht spreekt.

Het gaat er om niet uit te gaan van sjablonen maar de unieke ander te zien, niet alleen die ene dimensie van het 

verslaafd zijn te zien maar juist te benadrukken dat een mens altijd meer is dan dat. 

Het probleem is niet hebben van een beeld maar wel als je je niet bewust bent van de geperspectiveerdheid van je blik 

en het absolute trekjes krijgt en je geen twijfel meer toelaat of onzekerheid of verlegenheid over hoe te handelen.

De uitdaging is je te laten aanspreken door het concrete verhaal van de ander. 

Problematisch is dat de verslaafde vaak leeft na een beeld dat hij van zichzelf gevormd heeft. Dat beeld is vaak 

gekenmerkt door weinig gevoel van Ook voor de client is de uitdaging zich te realiseren dat hij niet samenvalt met 

dat beeld en dat er dat in dialoog met de hulpverlener het levensverhaal herschreven kan worden, van nieuwe inter-

pretaties kan worden voorzien.

De module sluit aan bij de volgende algemene Hbo-competenties

1, 2 en 3, 4, 5, 10

De module sluit aan bij de volgende competenties van verslavingskunde

1, 2, 7, 8, 13, 22, 24, 30

Specifieke doelstellingen

De student:

 > heeft kennis van en inzicht in het verschijnsel ‘beeldvorming’;

 > reflecteert over de verschillende beeldvorming over drugs en alcohol; 

 > reflecteert over eigen referentiekader

 >  reflecteert over de manier waarop speelfilms een rol kunnen spelen in de beeldvorming bij cliënten, het 

‘publiek’ , betrokkenen en hulpverleners;

 > kan een aantal speelfilms analyseren en becommentariëren en hierbij aangeven in hoeverre de films:

   > een wenselijk of onwenselijk beeld geven van middelengebruik en –misbruik

   >  welke criteria gebruikt worden bij de beoordeling van de (on)wenselijkheid van bepaalde beeldvorming

   > geschikt zijn als voorlichtingsfilm

   > geschikt zijn voor gebruik bij speciale groepen in de hulpverlening

   > geschikt zijn voor gebruik in verslavingszorgonderwijs

 >  Kan kennis en inzicht over de effecten van alcohol- en drugsgebruik toepassen bij het becommentariëren van 

speelfilms

 >  Kan impliciete verklaringsmodellen voor misbruik en afhankelijkheid van middelen, zoals die verpakt zijn in 

speelfilms, expliciteren

 >  Kent een aantal speelfilms waarin middelengebruik – misbruik of –afhankelijkheid een thema vormen.
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Opdracht 10: Werken met Genogrammen
Doel: kennis van en inzicht in de rol van het familiesysteem bij verslaving

Competenties Verslavingskunde
HBO competenties

Onderstaande opdracht kan ook gebruikt worden in combinatie met opdracht 6.

Opdracht

Maak een genogram van je eigen familie.

Evalueer de diverse interactiepatronen.

Of:

Maak een genogram en een cliënt (of fictieve cliënt uit een casus of uit een documentaire of speelfilm; bijv. docu-

mentaire Johanna of speelfilm Thirteen) en analyseer het genogram en de interactiepatronen.

Er kan gewerkt worden met een aantal systeemtheoretische benaderingen. In ‘Zes Psychologische Stromingen en één 

cliënt’ (Alie Weerman) staan in hoofdstuk 7 diverse benaderingen beschreven. Er zijn zowel voorbeelden van methodie-

ken voor sociale netwerkanalyse en – ondersteuning te vinden, als op de familie en het gezin gerichte benaderingen.

In aansluiting op de theorie van Nagy kan bekeken worden:

 > Welke primaire loyaliteiten spelen een rol

 >  Welke verticale loyaliteiten spelen een rol (in de lijn van generaties): bijvoorbeeld in welke zin is een kind of 

kleinkind loyaal aan vader, opa of overgrootvader en worden gedragspatronen herhaald of ‘goed gemaakt’?

 >  In welke zin worden horizontale loyaliteiten beïnvloedt door de verticale?

 > Wat is de specifieke invloed van verslaving op de verschillende loyaliteiten
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Ingrediënten voor opbouwen van een Genogram verhaal. 
( Exploratie van het ( intergenerationele )gezin. 

Maak een samen met de client(en) een stamboom van minimaal drie en max. vier generaties.

( ouders , grootouders , kinderen,kleinkinderen ) 

SYMBOLEN BIJ GENOGRAMMEN

INTERACTIEPATRONEN

Man:
(leeftijd nu)

Aangemelde cliënt:

Overleden:

Samenwonend:

Scheiding:

Adoptie- of
pleegkinderen:

Gehuwd (jaar):
Man links, Vrouw rechts

Scheiding tafel & bed:

Kinderen. Geb. jaar
Van links naar rechts:

Twee-eiige
Tweeling:

Miskraam:

Samenwonende gezinsleden
(omlijnen)

Intense nabije relatie:

Afstandelijke relatie:

Conflictueuze relatie:

Verwijdering/verbreking:

Intens-nabije maar conflicteuze relatie:

Een-eiige
Tweeling:

Abortus:

Zwangerschap:

Doodgeboren:

Vrouw:
(leeftijd nu)

Geboortejaar

H.

H.

32
30 ‘43 ‘84 Sterfjaar

‘77‘70

‘64

‘72 ‘75 ‘77

‘79

‘80 ‘‘82
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Feitelijke vragen: 
Wat is / waren de beroepen.

Hoe is /was het gesteld met gezondheid.

Is er sprake van en religieuze beleving of traditie. 

Welke onderwerpen  (geld , goederen , werk , mensen etc ) zijn belangrijk 

Wat zijn/waren de verwachtingen tav het leven ( optimistisch / pess. groots / beperkt,overkomen je de dingen of heb 

je invloed?

In welke mate komt er middelengebruik c.q. verslavingsgedrag voor? 

Contextueel: 
Waar en in wat voor een tijd leven , leefden zij (kansen / bedreigingen.)

Hoe zijn / waren de sociale omstandigheden. 

Wanneer en welke belangrijke gebeurtenissen vonden er plaats 

Verhoudingen:
Hoe gaat/ging men met elkaar om 

 > zacht aardig/hard. 

 > direct/ indirect.

 > man/vrouw patronen

 > kind- moeder, kind- vader relatie.

 > Hoe gaat men om met ouderlijk gezag, 

 > Wat zijn de verschillen –overeenkomsten van de ouders in verschillende generaties

 > Zijn de bindingen close/afstandelijk 

 > Hoe wordt relationele spanning verwerkt. 

Dynamiek: 
Hoe functioneert het sociale systeem ?

 > welke patronen herhalen zich. 

 > Welke overeenkomsten zie je in de generaties.

 > Welke thema’s zijn belangrijk.

 > Welke waarden en normen zijn belangrijk .

 > Welke boodschappen worden doorgegeven.

 > Welke zijn stimulerende /afremmende factoren.

 > Hoe wordt de relationele spanning verwerkt,

  > Welke rol speelt gebruik van middelen/verslavingsgedrag daarin 

TIP ::::  Tijdslijn
Maak naast het genogram een tijdslijn om zicht te geven/krijgen op de inpact van (samenvallende) belangrijke 

gebeurtenissen of situaties. Op welke manier hebben de eventuele belangrijke gebeurtenissen invloed gehad op 

omgaan met gevoelens, communicatiestijl en gedragingen van de betrokkenen binnen dit sociale systeem. M.a.w. 

Probeer duidelijk te krijgen welke betekenis(impact) deze gebeurtenissen hadden in relationeel opzicht. 

Bron; Herman Wallink, systeemtherapeut bij verslavingsproblematiek, werkzaam in de verslavingskliniek van Dimence.
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Opdracht 11: Het Nederlands Drugsbeleid internationaal bekeken
Doel: kennis van, inzicht in en reflectie op het Nederlandse drugsbeleid in relatie tot dat van andere 
Westerse landen.

Competenties Verslavingskunde
HBO-competenties

Cannabis en Coffeeshops

Leg aan een groep buitenlanders uit hoe het Nederlandse drugsbeleid eruit ziet en waarom hiervoor gekozen is. 

Plaats dit drugsbeleid ten opzichte van het beleid van andere landen en het land waar degenen voor wie je de pre-

sentatie houdt vandaan komt.

Opdracht
De groep wordt in subgroepjes verdeeld. Er wordt voorlichting gegeven aan studenten uit:

 1. Subgroep 1: Zweden

 2. Subgroep 2: Frankrijk

 3. Subgroep 3: Verenigde Staten

 4. Subgroep 4: Engeland

 5. Subgroep 5: België en Duitsland

Elk subgroepje verdiept zich in het Nederlandse drugsbeleid en in het beleid van het land waar de (fictieve) studen-

ten vandaan komen waaraan men voorlichting geeft. Hieronder zijn verschillende bronnen te vinden.

Vooral ‘Justitiële verkenningen, jrg. 32, nr. 1 2006’ (gratis te downloaden) geeft een gevarieerd beeld van de 

geschiedenis van het Nederlandse drugsbeleid. 

Vervolgen maakt elk subgroep een powerpointpresentatie van ongeveer 15 minuten waarin kort en kernachtig 

wordt uitgelegd wat de verschillen zijn tussen het Nederlandse drugsbeleid en dat van de omringende landen. Hier-

bij wordt met name ingegaan op de scheiding tussen softdrugs en harddrugs.

De powerpointpresentatie wordt afgesloten met 3 op het land afgestemde stellingen die gebruikt kunnen worden 

in een discussie. Deze stellingen moeten de standpunten van de subgroep weerspiegelen: welke onderdelen van het 

Nederlandse drugbeleid vind je beter en welke minder goed, vergeleken met de gang van zaken in het land van de 

studenten waaraan je voorlichting geeft?

De verschillende presentatie worden in een plenaire les vertoond en met de hele groep doorgesproken.

Bronnen:

Jaap van der Stel (2007). Wat elke professional over verslaving moet weten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 

Hierin staan paragrafen over beleid opgenomen

www.justitie.nl/publiek/criminaliteit_en_preventie/drugs
Op deze site van het Ministerie van Justitie vind je antwoorden op vragen als: wat zegt de wet over drugs? 

Waarom worden softdrugs gedoogd? En hoe zit het met XTC? Informatie over soft- en harddrugs,

coffeeshops en regelgeving met betrekking tot drugs.

www.cannabistribunaal.nl 
Op deze site vindt je argumenten voor en tegen het Nederlandse drugsbeleid, met onder andere een rubriek 

‘Hoe vertel ik het onze buren’
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www.cedro-uva.org
Site van het Centrum voor Drugsonderzoek, onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Met een afdeling ‘Statis-

tieken overInternetsites 169 druggebruik’ (rapporten in PDF downloadbaar), een afdeling ‘bibliotheek’ (download-

bare rapporten met betrekking tot drugs) en er zijn boeken te koop.

www.minvws.nl/dossiers/drugs/drugs-voorlichting-en-preventie
Site van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Klikmogelijkheden naar hulpverlening (met links naar 

hulpverleningsinstellingen),voorlichting en preventie (met links naar onderzoeksinstelingen),

bestrijding en internationale samenwerking.

www.drugsbeleid.nl
Website van de Stichting Drugsbeleid. De stichting stelt zich tendoel bij te dragen aan de totstandkoming van drugs-

beleid met minder gezondheidsrisico’s en minder criminaliteit. Zij streeft naar

decriminalisering van de ‘achterdeur’ van de coffeeshop en naar het opzetten van verstrekkingsprojecten voor 

andere drugs. Hiervoor lijkt vergroting van de gemeentelijke autonomie de beste weg. Uiteindelijk dienen de pro-

ductie en de verkoop van drugs geheel uithanden van de misdaad gehaald te worden, en gebracht te worden onder 

de paraplu van regelingen die gericht zijn op een zo beperkten veilig mogelijk druggebruik. Lijst met rapporten en 

andere publicatiesvan de stichting, projecten.

www.drugpolicy.org
Website van de Drug Policy Alliance in de Verenigde Staten De Alliance stelt zich ten doel de ‘war on drugs’ te 

beëindigen en staat nieuw drugsbeleid voor gebaseerd op wetenschappelijke basis, compassie en mensenrechten. 

Informatie overmarihuana, soorten drugs, preventie, behandeling, wereldwijd drugsbeleid, en de vraag waarom de 

‘war on drugs’ fout is.Er bestaat een mogelijkheid tot zoeken naar publicaties binneneen virtuele bibliotheek. 

Op pagina www.drugpolicy.org/global/drugpolicyby/westerneurop/thenetherlan/is info te vinden over het Nederlands 

drugbeleid. Vergelijkbare infoover landen als Engeland, Zweden, Spanje, Duitsland, Zwitserland.

www.emcdda.eu.int (Europees waarnemingscentrum voor drugs)

Het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction(EMCDDA, Lissabon) is het centrale referentiepunt 

voor informatieover drugs in de EU. Een uitgebreide en heldere site met een schat aan Justitiële verkenningen, 

jrg. 32, nr. 1 2006 informatie over de drugssituatie in de EU, de antwoorden op het druggebruik,drugsbeleid en 

-wetgeving enzovoort. Veel rapporten in PDFen een uitgebreide lijst met publicaties van de EMCDDA. Eveneens het-

jaarlijks uitgebrachte rapport over de drugssituatie in de EU. Gratis te downloaden via: 

www.wodc.nl/images/JV0601_volledige%20tekst_tcm44-59539.pdf

www.vng.nl
Op deze site van de Vereniging Nederlandse Gemeenten is via deknop beleidsvelden > openbare orde > drugsbeleid 

informatie te vinden over meningsvorming omtrent het beleidsveld, belangenbehartiging/standpunt VNG, beleid/

wet- en regelgeving en gemeentelijken landelijk beleid in de praktijk.
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Opdracht 12: Onderzoeken van gedichten en literatuur 
Doel: het onderzoeken van de manier waarop in poëzie en literatuur over verslaving wordt geschreven 
en dit vergelijken met de visie en werkwijze van professionals in de verslavingszorg. Bewustwording van 
de plaats van drugs en alcohol in onze cultuur inneemt.

Competenties Verslavingskunde
HBO-competenties

Er zijn talloze romans geschreven waarin verslaving een rol speelt. Ook diverse gedichten gaan over roken, alcohol 

en drugs.

Over het verlangen naar een sigaret
Rutger Kopland

Over het verlangen naar een sigaret Ken je het verlangen naar een sigaret

naar die gelukkige tijd dat je nog rookte?

Niemand begrijpt dit verlangen behalve ik.

Ik herinner mij iemand die altijd

als ik iets zei dat ze niet begreep

antwoordde: op zich is dit heel intrigerend.

En ik herinner mij ook dat ik dan

die uitspraak een aantal malen

in mijn hoofd moest herhalen:

op zich is dit heel intrigerend

totdat de betekenis verdampt was.

God kan ondoorgrondelijke dingen met ons doen

dankzij het feit dat hij niet bestaat

en zo kunnen ook ondoorgrondelijke dingen

worden beweerd dankzij het feit

dat ze nergens over gaan.

Sinds ik dit bedacht begrijp ik veel meer.

Het verlangen naar een sigaret is

het verlangen zelf.

Rutger Kopland

(uit: Over het verlangen naar een sigaret 

Amsterdam, 2001 )



109 Handleiding Hoger Beroepsonderwijs Verslavingskunde

Drinklied

Nu moet ik van de drank af.

Het moet maar eens uit zijn.

Het is wel genoeg geweest.

Troost mij toch, o Geest,

in de nacht van 20 op 21 juli 1965,

in diepe ontzetting, en omringd door Duisternis.

Gerard Reve (in Nader tot U, 1966).

Opdracht
In subgroepen wordt het volgende gedaan:

Groep 1:  verzamel gedichten over verslaving (bijv. Rutger Kopland, Willem Wilmink, Levi Weemoedt, Hafid Bouazza, 

Gerard Reve) Ga na of het gedicht bruikbaar is in de verslavingszorg of voor het onderwijs over verslaving.

Groep 2: elk groepslid leest één roman waarin verslaving voorkomt

Groep 3: elk groepslid leest één jeugdboek waarin verslaving voorkomt

Elke groep gaat na:

 > Welke verklaringsmodel, welke visie op verslaving komt uit het boek of het gedicht naar voren?

 >  In hoeverre is het gedicht of boek therapeutisch te gebruiken? In welke setting, bij welke methodiek en bij 

welke doelgroep is dit mogelijk? Onderbouw je antwoord, geef voor- en nadelen van gebruik van het boek

 >  In hoeverre voegt het gedicht of boek iets toe aan de theorie over verslaving? Wat kun je leren uit het 

gedicht of de roman wat je niet uit de theorieboeken en de wetenschappelijke literatuur kunt halen? 

Er wordt een presentatie gehouden in een werkcollege en een groepsverslag ingeleverd bij de docent.
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Opdracht 13: Ter voorkoming van ongelukken
Middelen gebruik en verkeer
Doel: kennis van wetgeving over alcohol en drugs in verkeer, kennis over effecten van middelen op rij-
vaardigheid, kennis van en inzicht in gevolgen van middelengebruik in het verkeer.

Onderstaande module-onderdelen zijn ontwikkeld door Trafieq

In een minor verslavingkunde kan een module Middelengebruik en Verkeer worden opgenomen. 

Hierbij kan een bezoek aan de rechtbank opgenomen worden. Demonstraties van een blaastest en een speekseltest 

zijn ook leuk & nuttig. De module kan worden afgesloten met een opdracht.

Leerdoelen module Verslaving en Verkeer 

 > Omschrijven wat een standaard eenheid alcohol is.

 > Omschrijven wat de status van het rijbewijs is.

 > Vertellen wanneer je een ervaren dan wel beginnende bestuurder bent.

 >  Omschrijven wat de verschillen zijn tussen beginnende en ervaren bestuurders als het gaat om rijden onder 

invloed.

 > Omschrijven wat het verschil is tussen rijvaardigheid en rijgeschiktheid.

 > Omschrijven wat redenen kunnen zijn voor het CBR om het rijbewijs (tijdelijk) te vorderen.

 > Benoemen wat de vorderingsprocedure in houdt.

 > Omschrijven welke Strafrechtelijke- en bestuursrechterlijke maatregelen er zijn tegen rijden onder invloed.

 >  Omschrijven wat de infrastructuur is rondom een aanhouding onder invloed van alcohol en of middelen in 

het verkeer.

 > Verkeerstaken benoemen.

 > Omschrijven wat de verkeerstaak inhoud.

 > Omschrijven wat de rijtaak inhoud.

 > Omschrijven wat effecten zijn van middelen op de waarneming.

 > Omschrijven wat effecten zijn van middelen op het reactievermogen.

 > Omschrijven wat effecten zijn van middelen op de verkeerstaken.

 > Omschrijven wat effecten zijn van middelen op het bedienen en besturen van een voertuig.

 > Omschrijven wat de effecten zijn van middelen op het verkeersgedrag. 

 > Omschrijven wat effecten zijn van middelen op de aandachtsverdeling. 

 > Omschrijven hoeveel de kans op een ongeval toeneemt bij de toename van het alcoholpromillage.

 > Omschrijven wat het verschil is tussen het rijgedrag dat hij ervaart en waar objectief gezien sprake van is.

 >  Omschrijven hoeveel doden en gewonden er jaarlijks zijn te betreuren t.g.v. ongevallen waarbij alcohol in 

het spel is.

 >  Benoemen wat een ongeluk, waarbij alcohol in het spel is voor hem en zijn omgeving zou kunnen betekenen.
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 >  Duidelijk maken wat voor hem het verschil is tussen een ongeval waar bij geen alcohol in het spel is en een 

ongeval ten gevolge van alcohol.

 >  Benoemen op welke levensgebieden er bij de dader problemen zouden kunnen optreden na een ongeluk 

waarbij alcohol in het spel is.

 >  Benoemen op welke levensgebieden er problemen zouden kunnen optreden na een ongeluk waarbij alco-

hol in het spel is bij slachtoffers en diens nabestaanden.

 >  Benoemen wat voor een verkeersslachtoffer het verschil is tussen een ongeval waar bij geen middelen in 

het spel is en een ongeval ten gevolge van middelen gebruik.

Opdracht
Maak een presentatie waarin je een doelgroep naar keuze informeert over alcoholgebruik en verantwoord verkeers-

deelname. Doel van de presentatie is kennisoverdracht.

Kies uit een van onderstaande doelgroepen:

 > deelnemers aan de LEMA

 > deelnemers aan de EMA

 > preventieve cursus voor beroepschauffeurs

Bedenk voor jezelf:

 > welke presentatievorm past bij de doelgroep?

 > welke onderwerpen zijn interessant voor deze doelgroep?

 > waarmee overtuig je de doelgroep?

De toehoorders verplaatsen zich in de doelgroep. Hun rol is kritisch te kijken of de

presentatie duidelijk en overtuigend is en aansluit bij de doelgroep. Ze mogen vanuit hun

rol vragen stellen.

Eisen aan de opdracht:

  > de presentatie duurt 15 minuten

  >  iedereen heeft een rol (in voorbereiding en/of uitvoering): lever detaakverdeling vooraf op papier in bij de 

docent!

 > vorm van kennisoverdracht is vrij te kiezen, maar is toegespitst op de doelgroep

 > maak je bronnen kenbaar

 >  vertel vooraf duidelijk aan welke doelgroep de presentatie gericht is en vertel kort

 > enkele bijzonderheden over de doelgroep (zodat je medecursisten zich in deze rol kunnen inleven)

Bruikbare bronnen:

Organisatie:      webadres:

Trafieq:       www.trafieq.nl 

CBR Divisie Vorderingen:     www.cbr.nl/vorderingsprocedure.pp

Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeer en veiligheid: www.swov.nl

Alles over de Nederlandse wet:    http://wetten.overheid.nl/zoeken/

Slachtofferhulp:      www.slachtofferhulp.nl  

Tactus verslavingszorg:     www.tactus.nl 

Trimbos instituut drugs infosite:    www.drugsinfo.nl

De effecten van verschillende drugs in beeld:   www.drugsinfo.nl/drugdancer/index.html

Drugs in de hersenen in beeld gebracht.   www.jellinek.nl/brain/start.htm 

Belgische site over verkeersveiligheid en middelen:  www.steunpuntmowverkeersveiligheid.be 

Verkeersforum:      www.verkeersforum.nl 
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Veel van de theoretische stof is in kaart gebracht door het SWOV (Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeers-

veiligheid). Een andere belangrijke bron van informatie is het CBR en de site http://wetten.overheid.nl/zoeken. Op 

deze site zijn alle in Nederland van kracht zijnde wetten terug te vinden. 

Oefening tijdens een les
Vul in bij welk promillage alcohol welke rijtaken beïnvloed worden.

Effect op de rijtaak  /  vanaf 0,2 ‰ 0,5 ‰ 0,8 ‰ 1 ‰ > 1‰

Aandachtsverdeling verminderd 

in complexere situaties

Vertraagde informatieverwerking

 

Beslissingen meer op emotie dan op 

ratio

Zelfoverschatting

Tunnelblik

Vertraging van herstel bij verblinding

Verminderde waarneming van de kleur 

rood

Dubbel / onscherp zien

Vermindering gehoor

Aantasting van evenwicht

Vermindering van het vermogen 

bewegende objecten te volgen (tracking)

Vermindering van de reactie snelheid

Afname concentratie

Duidelijke verandering van gedrag
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Enkele oefenvragen

 1. Het evenwicht wordt nauwelijks aangetast door de invloed van cocaïne. 

 2.  Als je bent aangehouden wegens rijden onder invloed dan moet je als beginnende bestuurder altijd naar de LEMA. 

 3.  De 5 stappen van de rijtaak betreffen in de juiste volgorde waarnemen, voorspellen, evalueren, beslissen en 

handelen. 

 4. Een rijtaak met de 5 stappen neemt meestal 30 tot 60 seconden in beslag. (niet waar)

 5. Een beginnend bestuurder is altijd jonger dan 25 jaar. 

 6. Je verkeerstaak vangt aan op het moment dat je de motor van de auto start

 7.  De strafmaat voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval onder invloed van alcohol is in 2001 18 maal 

zo hoog geworden. 

Goede antwoorden: 1 waar, 2 onwaar, 3 waar, 4 onwaar 5 onwaar,6 onwaar, 7 waar.
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 Bijlage 3.3 Beoordeling van beroepsproducten

Het beoordelen van beroepsproducten kan op verschillende manieren.
Hieronder een manier om dat te doen.

Ontleend aan Gretha de Wit, Hogeschool Windesheim

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor elk beroepsproduct dienen een aantal indicatoren geformuleerd te worden.
Hiervoor kan een formulier gebruikt worden zoals bijvoorbeeld hieronder.

Verdeling van punten over de indicatoren

Een wezenlijk onderdeel van een toetsplan van een onderwijseenheid bestaat uit de wijze 

waarop het eindcijfer wordt berekend uit de scores van de student op de indicatoren. 

Het 100-puntenmodel

 1.  Studenten kunnen maximaal 100 punten scoren.

 2.  Verdeel de 100 punten over de aangelegde indicatoren. De verdeling weerspiegelt de 

zwaarte van de indicatoren. Er is aangegeven hoeveel punten studenten maximaal per indicator 

kunnen halen.

 3.  Werk in eenheden van 5 punten, om gemillimeter te voorkomen. Let wel: dit kan lastig zijn 

bij een oneven aantal indicatoren met gelijke weging, maar de vraag is dan of gelijke weging 

wel zo waarschijnlijk is.

 4.  Geef per indicator aan op basis waarvan je punten toekent. Bijvoorbeeld: als een indicator 

max. 25 punten kent, geef dan aan wanneer je 20 of 15 of 10 punten geeft.

 5.  Eventueel kun je voor 1 of 2 cruciale indicatoren een ondergrens definiëren. Als een student 

die ondergrens niet haalt, is er geen eindoordeel mogelijk.

 6.  Stel het eindcijfer vast door het totaal aantal punten door 10 te delen en het resultaat af te 

ronden op een heel cijfer. Bijvoorbeeld: 64 punten wordt een 6, en 65 punten wordt een 7.

 7.  Aldus is interne compensatie mogelijk. (Als er cruciale indicatoren zijn, wordt de compensatie-

mogelijkheid doelbewust beperkt).

Beroepsproduct Max. punten Ondergrens Score

Indicator A 20 10 15

Indicator B 20 10 10

Indicator C 20 - 10

Indicator D 20 - 15

-

Presentatie/verdediging 10 10 punten totaal 5

Procesverslag 10 10

Totaal 100 65

Eindcijfer 7



115 Handleiding Hoger Beroepsonderwijs Verslavingskunde

Indicator Max. punten Ondergrens Score

A 30 20 20

B 30 15 20

C 20 - 10

D 10 - 10

E 10 - 5

Totaal 100 65

Eindcijfer 7
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 Bijlage 3.4 Voorbeeld begeleide gestructureerde intervisie 

Een bruikbare werkwijze vormen onderstaande twee modules.

Module 1: inbrengen casuistiek en formuleren leerdoelen (6 bijeenkomsten van 2,5 uur)

Module 2: verantwoorden van leerdoelen uit module 1 (6 bijeenkomsten van 2,5 uur)

Maximum aantal deelnemers: 12

Module 1
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt kennisgemaakt en de gang van zaken en werkwijze uit-

gelegd. Kennismaking: Neem een foto mee en vertel hier iets over. Vertel ook iets over je 

achtergrond en je sterke en zwakke kanten. 

Tijdens de daaropvolgende bijeenkomsten komen steeds 2 studenten aan bod met een casus. 

Degenen die de casus inbrengen hebben deze ter voorbereiding van de bijeenkomst uitvoerig 

geanalyseerd en beschreven (eventueel met hulp van onderstaand schema). De inbreng wordt 

uiterlijk 3 werkdagen voor de terugkomdag aan de medestudenten en docent toegestuurd, 

zodat zij dit vooraf bestudeerd hebben. 

Voorwaarden aan de casusinbreng:

 > verantwoording van keuze: waarom juist déze casus

 >  koppelen aan leervraag: wat mis ik hier, wat moet ik bij deze casus leren; in welke zin sluit 

deze inbreng aan bij je persoonlijk-professionele ontwikkeling

 > wat wil je van de groep, met welk doel breng je de casus in

 > analyseren vanuit het ‘drie wereldenmodel’: 

   > wat is nodig aan kennis, wat mis ik hierin

   > welke vaardigheden zijn nodig

   > welke normen, regels, wetten zijn in het geding (normatief aspect)

   >  welke persoonlijke aspecten spelen een rol (eigen socialisatie, waarden,normen, over-

dracht- tegenoverdracht)

Vóór aanvang van elke bijeenkomst heeft de groep de casus binnen en iedereen heeft een 

formulier ingevuld waarin staat:

  > eerste reactie

  > wat wil je nog weten

  > welke vraag kun je stellen om de ander verder te helpen

  > hoe schat je de ‘last’ in (op schaal van 0 – 10)

Aan het eind van de bijenkomst wordt op dit formulier een korte evaluatie ingevuld:

  > hoe was de houding van inbrenger (a.d.h.v. Roos van Leary)

  > hoe zinvol was de bijeenkomst.

  >  Degene die de casus inbracht krijgt alle ingevulde formulieren (van de rest van de groep) 

mee.

Structuur per bijeenkomst

  1. rondje: hoe gaat het? 

  2. casuïstiekbespreking van inbrenger (75 minuten)

  3. Afsluiten met evaluatieve ronde (30 minuten)
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SCHEMA VOOR CASUSANALYSE EN HET FORMULEREN VAN LEERVRAGEN

Beschrijving van het probleem

Je begint met een beschrijving van het probleem. Bij dit probleem moet een cliënt betrokken 

zijn.

ANALYSE VAN HET PROBLEEM

Kennisaspect (theoretische kaders vanuit Verslavingskunde gebruiken)

 a. Wat is er feitelijk aan de hand?

 b. Welke begrippen moet ik kennen?

 c. Welke theorieën kan ik gebruiken?

 d. Welke kennis heb ik nodig?

Vaardigheden (methodiek vanuit Verslavingskunde gebruiken: richtlijnen, factsheets, best-practices, 

methodieken)

 a. Welke methodische en technische vaardigheden zijn nodig?

 b. Welke moet ik nog leren?

Waarden en normen (normatief aspect, gebaseerd op beleid, wetgeving, visie en uitgangspunten 

methodiek verslavingszorg)

 a. Wat vind ik in deze situatie gepast?

 b. Hoe hoort het?

 c. Welke ethische aspecten zitten aan dit probleem?

 d. Zijn er botsende waarden en normen in het spel?

 e. Is er wetgeving op dit gebied?

 f. Zijn er andere normatieve uitgangspunten in het geding?

 g. Wat verwacht de cliënt?

 h. Waar heeft de cliënt recht op?

Persoonlijke gevoelens, subjectieve beleving

 a. Wat voel ik bij dit probleem en bij deze cliënt/situatie?

 b. Welke behoeftes spelen een rol?

 c. Hoe betrokken ben ik?

 d. In welke zin ben ik gemotiveerd?

 e. Waar haal ik energie uit?

 f. Waar geniet ik van?

 g. Wat vind ik belangrijk in mijn werk?

 h. Welke blokkerende gevoelens zijn er (angst, boosheid, medelijden)

 i. Welke ‘oude’ gevoelens spelen een rol?

 j. Is er sprake van tegenoverdracht?

Behandelplan
In hoeverre ben ik bekend met het behandelplan en in hoeverre kan ik mijn gedrag er in deze situatie op afstemmen?

Instellingsvisie
In hoeverre ben ik bekend met de instellingsvisie, in hoeverre past de instellingsvisie bij landelijk afgesproken 

uitgangspunten en in hoeverre past dit bij mij en kan ik mij er naar gedragen in deze situatie?
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Na afloop van elke bijeenkomst schrijf je een kort verslag van de bijeenkomst, waarbij elk 

aspect beknopt wordt weergeven. De student die het probleem inbrengt formuleert drie leer-

doelen n.a.v. de bijeenkomst. Het moet gaan om drie verschillende aspecten. De leerdoelen 

moeten uitgewerkt worden op zo’n manier dat ze interessant zijn voor de hele groep. Verder 

moeten ze worden gekoppeld aan de opleidingskwalificaties. De leerdoelen worden in de 

tweede module gepresenteerd aan de groep. De presentatie is een uitwerking van de drie 

leerdoelen. 

Beoordeling 

Om de module voldoende te kunnen afsluiten moet voldaan zijn aan de volgende criteria

 1. Verplichte aanwezigheid

 2. Actieve participatie en reflectie op inhoud casuïstiek.

De actieve participatie en de reflectie op de casuïstiekbespreking evalueer je zelf door elke 

bijeenkomst volgens onderstaande vragen kort te beschrijven.

Evaluatie van elke bijeenkomst

 1. Ben ik tevreden met het resultaat van de bijeenkomst? Waarom wel/niet?

 2. Inspireerde de bijeenkomst mij. Waarom wel/niet?

 3. Wat heb ik geleerd m.b.t. de inbreng van de medestudenten?

 4. Ben ik tevreden over mijn aandeel? Toelichten.

 5. Heb ik gezegd wat ik wilde zeggen?

 6. Wat heb ik over mezelf geleerd?

 7. Aan welk persoonlijk leerdoel heb ik gewerkt?

 8. Wat betekent dit voor de volgende keer?

 3. Kwaliteit van de analyse van de eigen ingebrachte casus.

 4. Kwaliteit van de opgestelde leerdoelen.

Je levert hierover een eindverslag in.

Module 2

Deze module bouwt voort op de module 1 en omvat eveneens zes bijeenkomsten van 2,5 uur 

waarin de resultaten van de leerdoelen uit de vorige module aan de groep gepresenteerd worden.

Tijdens elke zitting worden twee presentaties van een half uur gegeven waarbij de leerdoelen, 

zoals geformuleerd bij module 1 uitgewerkt zijn. Na elke presentatie vindt een reflectie plaats 

met de groep.

De leerdoelen worden uitgewerkt in een verslag dat door de docent wordt beoordeeld.

Beoordeling
Verplichte aanwezigheid

   >  Kwaliteit van de presentatie (diepgang, koppeling aan theorie, koppeling aan erkende 

methodiek, koppeling aan persoonlijke aspecten, theoretische en persoonlijke reflectie)

   > Kwaliteit van het verslag 

Er wordt een eindverslag ingeleverd.

Onleend aan: minor Verslavingskunde, Hogeschool Windesheim, Alie Weerman
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 Bijlage 3.5 Attitudechecklist 

De checklist kan worden ingevuld door de student/cursist/stagiaire zelf en (onafhankelijk) door 

de stagebegeleiders 

Op deze manier kunnen verschillende beelden bespreekbaar gemaakt worden en kan het 

onderwerp ‘attitude’ concretere begeleid en beoordeeld worden.

Beoordeling attitude 

Score van de 

attitude per 

competentie

Stagiaire

(cijfer 1 t/m 10)

Score van het 

gedrag per 

competentie.

Praktijkbeg.

(cijfer 1t/m 10)

1. Het willen en kunnen tonen van respect en acceptatie

Onderkennen van eigen waarden en normen en die van anderen

Opmerkingen/feedback van anderen kunnen accepteren

Anderen in hun waarde laten

Gemiddelde score 

2. Het willen en kunnen tonen van kritisch vermogen 

Kritiek kunnen geven, ontvangen en verwerken

Sterke en zwakke punten kunnen benoemen van jezelf, en aangeven aan 

anderen

Een eigen, oorspronkelijke mening kunnen formuleren

Gemiddelde score 

3.Flexibel en veranderingsgezind willen en kunnen zijn

Je aan omstandigheden aanpassen

Durven experimenteren

Gericht zijn op verbeteringen

Inzet voor zaken die niet in de 1e instantie aanspreken

Anderen stimuleren

Gemiddelde score 

4. empatisch willen en kunnen zijn

Je in kunnen leven in situaties, gevoelens, gedachten en gedrag van een 

ander

Gemiddelde score 

5. betrouwbaar, verantwoordelijk en zorgvuldig willen en kunnen zijn

Afspraken nakomen

Privacy waarborgen

Een eigen aandeel leveren in taken

Studie- of vergadermateriaal bij je hebben

Gemiddelde score 

6. openheid willen en kunnen tonen
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Verschillen tussen eigen en andermans denken/ voelen en handelen kun-

nen benoemen

Precies en duidelijk je bedoelingen verwoorden

Gemiddelde score 

7. Stabiliteit, incasseringsvermogen en weerbaarheid willen en 

kunnen tonen

In moeilijke situaties je hoofd koel houden

Met stress om kunnen gaan

Eigen gevoelens en emotionaliteit kunnen hanteren

Voor jezelf op komen

Assertief grenzen aangeven

Opkomen voor de belangen van zwakkeren

Gemiddelde score 

8. effectief willen en kunnen communiceren met individuen en groepen

Functioneel groepsgedrag kunnen tonen

Luistervaardigheid tonen

Voor een groep een verhaal kunnen doen

Steun vragen en geven

De anderen doelgericht beïnvloeden

Kunnen onderhandelen

Conflicten kunnen hanteren

Gemiddelde score 

9. je eigen mening willen en kunnen formuleren

Een discussie kunnen voeren

Relevante kennis kunnen verzamelen en ordenen

Gemiddelde score 

10. initiatief willen en kunnen nemen

Constructieve voorstellen kunnen doen

Inhoudelijke taken op zich nemen

Uitdagingen aangaan

Mening ( ook ongevraagd) geven

Vragen stellen

Gemiddelde score 

11. willen en kunnen reflecteren op eigen gedrag en dat van anderen

Nadenken over eigen en andermans handelen

Nadenken over zichzelf als persoon in relatie tot anderen

Denken, voelen en doen in overeenstemming kunnen brengen

Gemiddelde score 

12. expressief en creatief willen en kunnen zijn

Verbaal en non-verbaal uiting kunnen geven aan gevoelens/ emoties
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Meerdere mogelijkheden zien om problemen/ obstakels op te lossen

Gemiddelde score 

Ontleend aan: traject GGZ-agoog Hogeschool Windesheim
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 Bijlage 3.6 Voorbeeldformulier beooordeling POP en Portfolio

Is er een self assessment / stand van zaken gedaan Voldoende / onvoldoende

Is de relatie zichtbaar tussen self assessment (de te ont-

wikkelen kwaliteiten, sterkte zwakte analyse, leerstijl, 

ambities, supervisie) en het plan van aanpak Voldoende / onvoldoende

Is er bij de beschreven kwalificaties bewijslast Voldoende / onvoldoende

Is er variatie in bewijslast Voldoende / onvoldoende

Is het plan voldoende gevoed vanuit de theorie Voldoende / onvoldoende

Is het plan voldoende gevoed vanuit de praktijk Voldoende / onvoldoende

Is er een balans tussen de theorie en de praktijk Voldoende / onvoldoende

Zijn de plannen (voor onderzoek of project) voldoende 

uitgewerkt / concreet Voldoende / onvoldoende

Is de rol die de student gaat vervullen bij activiteiten bes-

chreven? (taak, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid) Voldoende / onvoldoende

Is er een concrete planning (tijdpad gekoppeld aan 

activiteiten en moment waarop de eerste beschreven 

kwalificaties in het portfolio aangeboden worden aan de 

examen commissie) Voldoende / onvoldoende

Is het POP haalbaar (denk daarbij aan belasting, 

complexiteit etc.) Voldoende / onvoldoende

Geeft de student aan hoe hij begeleid wil worden Voldoende / onvoldoende
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Voorbeeldformulier beoordeling Portfolio
(bijvoorbeeld voor aftekenen van de vijftien SPH-kwalificaties)

kwalificaties Onderbouwing met 

theorie

Onderbouwing met 

praktijk

HBO-kwalificaties:

 (omcirkel)

Segment 1 

Kwalificatie 1  ja      nee  ja      nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Kwalificatie 2  ja      nee  ja      nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Kwalificatie 3.  ja      nee  ja      nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Kwalificatie 4.  ja      nee  ja      nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Kwalificatie 5  ja      nee  ja      nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Kwalificatie 6  ja      nee  ja      nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Segment 2

Kwalificatie 7  ja      nee  ja      nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Kwalificatie 8  ja      nee  ja      nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Kwalificatie 9  ja      nee  ja      nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Kwalificatie 10  ja      nee  ja      nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Kwalificatie 11  ja      nee  ja      nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Segment 3

Kwalificatie 12  ja      nee  ja      nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Kwalificatie 13  ja      nee  ja      nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Kwalificatie 14  ja      nee  ja      nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Kwalificatie 15  ja      nee  ja      nee 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Ontleend aan SPH-opleiding Hogeschool Windesheim

Aan het eind van het vierde jaar moeten alle HBO-kwalificaties tenminste 1 x omcirkeld zijn; 

de HBO-kwalificaties 2, 4, 5, 6, 7, 8 moeten tenminste 3 x omcirkeld zijn.

Bewijzen

(Dit gedeelte hoeft alleen ingevuld te worden als ook de Portfolio of een gedeelte van de Portfolio beoordeeld wordt.)

1. Is het bewijs van de student afkomstig?  ja      nee

2. Is het bewijs relevant?  ja      nee

3. Is het bewijs voldoende gedateerd?  ja      nee

4. Is er variatie in de bewijslast?  ja      nee
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Uiteindelijke Beoordeling

De examencommissie gaat met het POP/Portfolio van de bovengenoemde student:

Akkoord 

Niet akkoord 

Opmerkingen:

De HBO- kwalificaties:

 1. brede professionalisering

 2. multidisciplinaire integratie

 3. (wetenschappelijke) toepassing

 4. transfer en brede inzetbaarheid

 5. creativiteit en complexiteit van handelen

 6. probleemgericht werken

 7. methodische en reflectief denken en handelen

 8. sociaalcommunicatieve vaardigden

 9. basiskwalificering voor managementfuncties

 10. besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 11. zelfsturing op de eigen opleiding en loopbaan
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 Bijlage 3.7 Scenario’s voor maatwerktrajecten 

Maatwerktrajecten kunnen op verschillende manieren worden ingericht. Voorafgaand aan de 

implementatie is het dan ook raadzaam om te bedenken welke vorm van maatwerktrajecten 

het beste past bij de doelgroep, het werkveld en de opleiding In deze bijlage wordt een model 

aangereikt voor de inrichting van het maatwerktraject 

De drie perspectieven

In de vormgeving van een maatwerktraject wordt altijd rekening gehouden met de perspectie-

ven van de drie betrokken partijen. In de keuze voor een scenario voor maatwerktrajecten kan 

een van de perspectieven leidend zijn. Zo zullen bij een opdrachtgever met veel kandidaten 

voor EVC (Eerder Verworven Competenties) en maatwerk de wensen en mogelijkheden van 

de werkgever zeer bepalend zijn voor de inrichting van het maatwerktraject. Wel geldt dat 

hoe meer rekening wordt gehouden met het perspectief van de student en de werkgever, hoe 

meer er sprake is van maatwerk.

In onderstaand schema worden vanuit het perspectief van de drie betrokken partijen 

variabelen beschreven die van invloed zijn op de inrichting van het maatwerktraject. 

Studentperspectief:
Leerwensen (inhoudelijk)
Leerstijl (zelfstandig, individueel, samen, ..)
Leerpotentieel van de werkplek
Mogelijkheden om naar de opleiding te komen
Mogelijkheden voor afstandsonderwijs

Werkgeversperspectief:
Leerwensen (inhoudelijk en organisatorisch)
Leerpotentieel van de werkplek (of andere 
werkplekken of opdrachten)
Mogelijkheden voor begeleiding

Opleidingsperspectief:
Aanbod en ervaring met deeltijd / duaal onderwijs
Vraag naar maatwerktrajecten
Diversiteit in werkvormen
Diversiteit in leer-/werkopdrachten
Aanbod e-learning
Mogelijkheden voor onderwijs op locatie
Mogelijkheden voor begeleiding op afstand
Flexibiliteit van de ondersteunende systemen

Keuze van een 
scenario
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Hieronder wordt een toelichting gegeven op de perspectieven. Wat betekenen de perspectie-

ven voor een vertaling naar een maatwerktraject?

Maatwerk vanuit perspectief van de individuele deelnemer
Vanuit het perspectief van de individuele deelnemer is maatwerk een precieze match tussen 

de competenties, kennis en vaardigheden van het individu en de opleidingsmogelijkheden. 

De deelnemer stelt zijn persoonlijk ontwikkelplan op. In zijn PAP selecteert hij de leerwerk-

activiteiten en studieonderdelen waarmee hij zijn competenties kan ontwikkelen en aanto-

nen. De deelnemer benut zoveel mogelijk zijn werkplek als leerplek. Als de werkplek daartoe 

onvoldoende mogelijkheden biedt dan kan de deelnemer zijn competenties ontwikkelen aan 

de hand van praktijkgerichte oefensituaties (simulaties). Verder kiest hij die ondersteunende 

kennis / vaardigheden die hij nog nodig heeft. Deze kennis en vaardigheden maakt hij zich 

zelfstandig eigen via afstandsonderwijs en/of door specifieke colleges en trainingen te vol-

gen. Met zijn studieloopbaanbegeleider bespreekt de deelnemer regelmatig zijn leertraject en 

zijn leerresultaten. In intervisiebijeenkomsten wisselt de deelnemer leerwerkervaringen uit met 

anderen. De deelnemer maakt zelf zijn begeleidingswensen kenbaar en geeft aan wanneer hij 

wil ‘opgaan’ voor een assessment.

Dit perspectief kan leidend zijn, indien:

 >  De werkplek goed als leerplek benut kan worden, zowel voor verbreding als verdieping van 

de competenties;

 >  De student voorkeur heeft voor individueel leren en beschikt over een sterke studiemotivatie.

 >  De student veel ondersteunend onderwijs (body of knowledge en skills) wil volgen dat hij 

relatief zelfstandig kan doorlopen.

Perspectief van de werkgever: een opleidingstraject in overleg op maat samenstellen
In dit scenario bestaat het leertraject uit een combinatie van modulen die speciaal voor de 

maatwerkstudenten zijn samengesteld. De inhoud van de modulen, die gezamenlijk een leer-

gang vormen, is gekozen in overleg met de werkgever. Ook de organisatie van het leertraject 

wordt zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte van de werkgever. Zo kunnen de modu-

len zo zijn opgezet dat ze ruimte bieden voor eigen keuzes. De studenten die instromen na 

de EVC-procedure, doorlopen met een groep het speciale maatwerktraject. Op basis van de 

EVC-rapportage kunnen ze vrijstelling krijgen voor bepaalde modulen of onderdelen. In de 

modulen komen die kennis- en vaardigheidsonderdelen aan de orde, waar de groep maat-

werkstudenten behoefte aan heeft. De student participeert in een intervisiegroep. Wanneer 

de werkplek alleen ruimte biedt voor verdieping, krijgt de student ‘transfer’-opdrachten, die 

hij kan uitvoeren op een andere werkplek (wellicht de werkplek van een collega-student). Als 

dit niet mogelijk blijkt dan kan de student zijn competenties ontwikkelen aan de hand van 

praktijkgerichte oefensituaties (simulaties).

Het perspectief van de werkgever zal leidend zijn in de opzet van het maatwerktraject, indien:

 > een werkgever een grote opdracht voor maatwerktrajecten uitzet;

 >  er een collectieve opleidingsvraag te destilleren is uit de individuele leervragen van deelnemers.

 Vanuit het perspectief van de werkgever kan het wenselijk zijn dat het onderwijs door de 

opleiding op de werklocatie wordt verzorgd. 

Perspectief van de opleiding: maatwerk dat aansluit bij bestaand deeltijd- en duaal 
onderwijs 
Vanuit het perspectief van de opleiding kan maatwerk bestaan uit een combinatie van major- 

en minoronderdelen uit de deeltijd / duale opleiding. Deze onderdelen hebben een minimale 

omvang van 30 EC. De major- en minoronderdelen zijn zo opgezet dat ze veel ruimte bieden 
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voor eigen keuzes. De deelnemer kan afhankelijk van de mogelijkheden van de werkplek zijn 

beroepsproducten kiezen. In veel gevallen wordt het beroepsproduct in de werkorganisatie 

uitgevoerd. De deelnemer komt regelmatig terug naar school met een leervraag om dingen 

uit te zoeken of om een docent te raadplegen. Hij sluit in principe aan bij de ondersteunende 

onderwijseenheden die horen bij de betreffende major- of minoronderdeel. De deelnemer sluit 

aan bij bestaande groepen (vierjarige deeltijd/duale trajecters of verkorte deeltijd/duale tra-

jecters) en participeert in de intervisiegroep. Wanneer de werkplek alleen ruimte biedt voor 

verdieping, krijgt de deelnemer ‘transfer’-opdrachten, die hij kan uitvoeren op een andere 

werkplek (wellicht de werkplek van een collega-student). Als dit niet mogelijk blijkt dan kan 

de deelnemer zijn competenties ontwikkelen aan de hand van praktijkgerichte oefensituaties 

(simulaties).

Een reden om een deelnemer te laten aansluiten bij bestaande leertrajecten, kan zijn de aard 

van de competenties. Zo kan het beroep van hulpverlener niet individueel worden geleerd. 

Veel vaardigheden en competenties kunnen alleen in een groep worden geleerd. En niet in een 

groep die telkens weer wisselt. Zo vraagt een goede beroepsontwikkeling van de deelnemer 

door intervisie en supervisie om een stabiele en duurzame groepssamenstelling.

In dit scenario vervult de werkplek een belangrijke rol als leerplek. De opleiding vervult een 

ondersteunende rol om de verbreding en de verdieping van de competenties te bevorderen. 

Uitwerking van het maatwerktraject

Welk perspectief ook leidend is, in de uitwerking van het maatwerktraject zullen de drie 

betrokken partijen een eigen aandeel leveren. Een maatwerktraject werkend leren bestaat 

altijd uit een mix van leren op de werkplek, leren op de hogeschool en leren thuis (blended 

learning). In bijgaand schema wordt de inrichting van het maatwerktraject uitgewerkt vanuit 

het perspectief van de deelnemer, de werkgever en de opleiding.
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Vanuit de deelnemer: Vanuit de werkgever: Vanuit de opleiding:

Oriënteren In het POP formuleert de 

deelnemer zijn leerdoelen.

De werkgever beoordeelt in 

hoeverre de leerdoelen uit 

het POP gerealiseerd kunnen 

worden op de werkplek.

De opleiding beoordeelt de 

kwaliteit en de uitvoerbaar-

heid van het POP. Er wordt 

gecheckt in hoeverre met 

de leerdoelen daadwerkelijk 

de opleidings-kwalificaties 

worden gerealiseerd.

Profileren De werkplekscan wijst uit 

dat de deelnemer over een 

werkplek beschikt met vol-

doende leerpotentieel.

Afspraken worden vastgelegd 

in een leerwerkovereen-

komst.

In het PAP beschrijft de deel-

nemer welke leeractiviteiten 

binnen welk tijdpad en op 

welke plek (binnenschools / 

werkplek) worden uitgevoerd.

De studiescan wijst uit in hoe-

verre de thuissituatie geschikt is 

voor leerdoeleinden.

En de deelnemer is in de gele-

genheid om regelmatig naar 

school te komen voor leerdoel-

einden.

Afspraken over de te behalen 

resultaten worden vastgelegd 

in een leerwerkovereen-

komst tussen deelnemer, 

coach en werkplekbegeleider 

(tripartiet).

De werkgever beoordeelt in 

hoeverre het PAP gerealiseerd 

kan worden op de werkplek 

en regelt de ondersteunende 

faciliteiten.

Afspraken worden vastgelegd 

in een leerwerkovereen-

komst.

De opleiding heeft een helder 

aanbod van leeractiviteiten die 

binnenschools worden aange-

boden.

De coach begeleidt bij het 

opstellen van het PAP.

De coach keurt het PAP goed, 

na afstemming met de werk-

gever.
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Experimenteren 

en demonstre-

ren

De deelnemer werkt aan zijn 

leerdoelen door:

 >  op de werkplek 

te werken aan 

beroepsproducten.

 >  op school en/of thuis 

zijn body of know-

ledge uit te breiden / 

te verdiepen. 

 >  op school te oefenen 

met vaardigheden 

in praktijkgerichte 

oefensituaties.

Deelnemer vult aan de hand 

van het PAP het portfolio 

met 

bewijsmateriaal (beroepspro-

ducten) per opleidingskwali-

ficatie.

De werkgever faciliteert het 

werken aan leerwerkop-

drachten (beroepsproducten).

De werkplekbegeleider geeft 

feedback op de beroepspro-

ducten.

De opleiding faciliteert even-

tuele samenwerkingsactiv-

iteiten op afstand via group-

ware (Bijvoorbeeld

www.surfgroepen.nl).

De opleiding faciliteert de 

ontwikkeling van de body 

of knowledge en skills via 

afstandsonderwijs.

De coach geeft feedback op 

de beroepsproducten.

Reflecteren De deelnemer participeert in 

intervisiebijeenkomsten. 

Hij reflecteert op zijn eigen 

(loopbaan)ontwikkeling met 

de coach.

Aan de hand van de bijeen-

komsten wordt zonodig het 

POP bijgesteld.

Met de werkplekbegeleider 

reflecteert de deelnemer op 

zijn ontwikkeling en stelt, 

waar nodig, zijn leerwerk-

activiteiten bij.

Begeleiding vindt vanuit de 

school plaats in de vorm van 

SLB en intervisiebijeenkom-

sten. 

Waarderen De deelnemer legt zijn portfo-

lio met bewijsmateriaal voor 

ter beoordeling. Hij maakt zelf 

een inschatting van zijn resul-

taten (self-assessment).

De deelnemer legt tentamens 

af en/of werkt opdrachten uit 

om zijn kennisniveau aan te 

tonen.

De werkbegeleider adviseert 

over de beoordeling van de 

beroepsproducten en de 

uitvoering van de werkzaam-

heden.

De werkveldassessor heeft 

een adviserende rol bij het 

portfolio-assessment.

Summatieve beoordeling 

vindt plaats in de vorm van 

een portfolio-assessment. De 

beoordeling wordt gedaan 

door opleidings- en werkveld-

assessoren.

Body of knowledge wordt 

beoordeeld aan de hand van 

tentamens en/of opdrachten.

Bron: Gretha de Wit, onderwijskundige Windesheim
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 Deel 4 Competenties & opleidingskwalificaties

In dit deel vindt u de opleidingskwalificaties en competenties van relevante opleidingen en 

koepelorganisaties. De verschillende sets competenties maken het ontwerpen van een oplei-

dingsoverstijgende minor niet altijd eenvoudig. Toch dienen programma’s gepostioneerd te 

worden binnen de kaders die zijn vastgesteld. De door de overheid erkende opleidingen (zoals 

de HBOV, SPH, MWD) dienen zich aan de opleidingskwalicaties te houden. Opleidingen wor-

den hierop regelmatig getoetst door accreditatiecommissies van de NVAO.

In dit deel vindt u:

 1.  De algemene HBO-competenties: deze gelden voor alle HBO-opleidingen in Nederland en 

vormen de meer globale richtlijnen voor onderwijsprogramma’s

 2.  De landelijk vastgestelde opleidingskwalificaties SPH (ontwikkeld door het Landelijke Oplei-

dings Overleg SPH

 3.  De landelijk vastgestelde opleidingskwalificaties MWD

 4. De domeincompenenties van de sociaal-agogische beroepen

 5. De landelijk vastgelegde kerncompetenties van de HBOV

 6. De door Hogeschool Windesheim en het werkveld ontworpen competenties Verslavingskunde

 7.  De GGZ-beroepenstructuur: deze geeft aan hoe de verschillende beroepen die met verslaving 

te maken krijgen zich ten opzichte van elkaar positioneren.
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 Bijlage 4.1  Algemene HBO-competenties

Een competentie is:

 > een duurzaam handelingsvermogen

 > toe te passen in een bepaalde beroepscontext

 >  functionerend in een bepaalde beroepsrol bij het uitvoeren van bepaalde beroepsverrichtingen

 > gebruikmakend van kennis, vaardigheden en attitudes

 > met een waarneembaar resultaat als gevolg. 

Generieke HBO-competenties.
De generieke competenties gelden voor alle HBO-studenten in Nederland. Deze competenties 

moeten gehaald zijn als men het HBO-diploma krijgt. Het betreft competenties op bachelorniveau.

 1. Brede professionaliteit
De student is aantoonbaar toegerust met actuele kennis die aansluit bij recente (wetenschappe-

lijke) kennis, inzichten, concepten en onderzoeksresultaten, en die aansluit bij de in het beroeps-

profiel geschetste (internationale) ontwikkelingen in het beroepenveld. Dit is gericht op:

   1.  Het zelfstandig kunnen uitvoeren van de taken van een beginnend beroepsbeoefenaar;

   2. Het functioneren binnen een arbeidsorganisatie;

   3. De verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep.

 2. Multidisciplinaire integratie
De integratie van kennis, inzichten, houdingen en vaardigheden (van verschillende vakinhou-

delijke disciplines), vanuit het perspectief van beroepsmatig handelen.

 3. (Wetenschappelijke) toepassing
De toepassing van beschikbare relevante (wetenschappelijke) inzichten, theorieën, concep-

ten en onderzoeksresultaten bij vraagstukken waar afgestudeerden in hun beroepsuitoefening 

mee geconfronteerd worden.

 4. Transfer en brede inzetbaarheid
De toepassing van kennis, inzichten en vaardigheden in uiteenlopende beroepssituaties.

 5. Creativiteit en complexiteit in handelen
Vraagstukken in de beroepspraktijk, waarvan het probleem op voorhand niet duidelijk is 

omschreven en waarop de standaardprocedures niet van toepassing zijn.

 6. Probleemgericht werken
Het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk 

op basis van relevante kennis en (theoretische) inzichten, het ontwikkelen en toepassen van 

zinvolle (nieuwe) oplossingsstrategieën en het beoordelen van de effectiviteit hiervan.

 7. Methodisch en reflectief handelen
Het stellen van realistische doelen, het plannen c.q. planmatig aanpakken van werkzaamhe-

den en het reflecteren op het (beroepsmatig) handelen, op basis van het verzamelen en analy-

seren van relevante informatie.

 8. Sociaalcommunicatieve bekwaamheid
Het communiceren en samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of 

multidisciplinaire omgeving en het voldoen aan de eisen die het participeren in een arbeidsor-

ganisatie stelt.

 9. Basiskwalificatie voor managementfuncties
Het uitvoeren van eenvoudige leidinggevende en managementtaken.

 10. Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid
Begrip en betrokkenheid zijn ontwikkeld met betrekking tot ethische, normatieve en maat-

schappelijke vragen samenhangend met de toepassing van kennis en de (toekomstige) 

beroepspraktijk.
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 Bijlage 4.2 Opleidingskwalificaties SPH

De opleidingskwalificaties SPH zijn beschreven in het opleidings van de SPH’er: De Creatieve 

Profesionnal, met afstand het meest nabij. (LOO-SPH, 2008).

Het werk van de SPH’er is ingedeeld in 3 segmenten: werken aan en met mensen; werken in 

en vanuit arbeidsorganisatie; werken aan professionaliteit en professionaliseren.

Focus Vormen van methodisch sociaal-agogisch handelen

1. werken aan het 

werken met mensen 

Hulpverlening Dienstverlening

Zorg verlenen  Behandelen Begeleiden Ondersteunen Faciliteren

2. werken in en vanuit 

arbeids organisaties

onder meer: 

netwerken, (multidisciplinair) samenwerken

3. werken aan 

professionaliteit en 

professionaliseren

onder meer:

signalering, onderzoek en innovatie, ontwerpen leren 

De 3 segmenten zijn uitgewerkt in 15 opleidingskwalificaties.

 Segment 1 Hulpverlening aan en ten behoeve van cliënten.  

Methodisch Werken 

 1.  In dialoog met de cliënt, cliëntsysteem en eventueel met andere hulpverleners de leefsituatie 

verkennen en analyseren om zo te komen tot het (her)formuleren van de hulpvragen, het 

vaststellen van doelen en een daarbij aansluitend methodisch hulpverleningsaanbod realise-

ren, evalueren en bijstellen. 

Wat 

 2.  Programma’s voor hulpverlening ontwerpen in situaties die gekenmerkt worden door 

complexiteit en diversiteit. Het present zijn is hierbij uitgangspunt, desgewenst wordt een 

muzisch agogisch, innovatieve en creatieve handelswijze gehanteerd. 

Hoe 

 3.  Vanuit visie op volwaardig burgerschap met een cliënt en cliëntsysteem werken aan het 

ontwikkelen en in stand houden van competenties. In de competentieontwikkeling wordt 

uitgegaan van de kracht van de cliënt, rekening houdend met de eisen die de omgeving stelt. 

Hierbij zijn de volgende aandachtsgebieden van belang: 

 > het functioneren en in de leefsituatie; 

 > zelfredzaamheid, zelfzorg en gezondheid; 

 > het ontwikkelen van perspectief en zingeving;

 >  het vormgeven van sociale netwerken en het ontwikkelen en onderhouden van betekenis-

volle relaties; 

 > het voor de cliënt zo optimaal mogelijk participeren in de maatschappij;

 > het beïnvloeden van de omgeving en zonodig inschakelen van andere deskundigen. 
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Wie 

 4.  Communicatieve vaardigheden hanteren in complexe situaties, waarbij de waarden, normen 

en belangen van de cliënt, het cliëntsysteem en de omgeving divers en strijdig kunnen zijn. 

Professionele nabijheid, durf en creativiteit worden ingezet om de relatie met de cliënt op te 

bouwen, te hanteren en te beëindigen. 

Waar 

 5.  Hulpverlenen binnen een context van diversiteit en deze zodanig hanteren dat recht gedaan 

wordt aan de eigenheid van de cliënt en zijn levensbeschouwelijke, culturele, maatschap-

pelijke en sociale achtergrond. Dit kunnen situaties zijn die zich kenmerken door onvoorspel-

baarheid en dwang en drang. 

Waarom 

 6.  Het beroepshandelen rapporteren, verantwoorden en legitimeren met gebruikmaking van 

theoretische (evidence-based, best-practices en desgewenst onorthodoxe methoden), ethi-

sche, maatschappelijke en juridische kaders. 

 Segment 2  Het werken binnen en vanuit een hulpverleningsorganisatie

Samen Werken

 7.  Aansluitend bij het instellingsbeleid en herkenbaar als sociaal pedagogisch hulpverlener 

samenwerken in het kader van hulpverlening met:

 > collega's

 > vrijwilligers 

 > vertegenwoordigers van andere disciplines en organisaties 

 > vertegenwoordigers van cliënten- en belangenorganisaties

 >  en zich daarbij positioneren als initiatiefrijk vertegenwoordiger van de eigen organisatie 

gericht op samenwerkingsmogelijkheden en ketenafspraken.

Zien 

 8.  Signaleren van kwetsbare groepen en (maatschappelijke) risicofactoren, deze bij relevante 

partijen met visie en vakmanschap onder de aandacht brengen en de daarbij passende pre-

ventieve activiteiten initiëren. 

Organiseren 

 9.  Zelfstandig een op resultaat gerichte bijdrage leveren aan organisatie en beheer op het 

gebied van: 

 > planning van inzet van mensen en middelen

 > projectmanagement

 > kwaliteitszorg (systemen)

 > financiën 

 > verantwoording en rapportage

 > de inzet van ICT

Sturen 

 10.  Leiding en begeleiding geven aan collega’s, andere beroepsbeoefenaren, vrijwilligers en man-

telzorgers, verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van de organisatie en bouwen aan 

het instellingsbeleid. 
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Innoveren 

 11.  Vanuit een (internationaal) geïnspireerde visie op instellingsbeleid en -methodiek een bijdrage 

leveren aan onderzoek, ontwikkeling en innovatie van hulpverlening, die leidt tot een in de 

praktijk haalbare verbetering daarvan. 

 Segment 3  Het werken aan professionalisering

Beschouwer 

 12.  Kritisch reflecteren op eigen beroepsmatig handelen en beroepshouding, gericht op de 

persoonlijke ontwikkeling als beroepsbeoefenaar in relatie tot normatieve kaders. 

Vakman 

 13.  Het beroep van de SPH’er definiëren, profileren en legitimeren en daarmee een bijdrage leve-

ren aan de identiteit en ontwikkeling van het beroep. 

Ontwikkelaar 

 14. De eigen deskundigheid blijvend ontwikkelen en de eigen loopbaan bewust vormgeven. 

Onderzoeker 

 15.  Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van beroep en beroepsmethodiek met gebruik van 

wetenschappelijk onderzoek en praktijkgericht onderzoek. 

Het werk van de SPH-er wordt in onderstaand schema samengevat:

Segment Sociaal-pedagogisch hulpverlenen

1. Hulp verle-

nen aan en ten 

behoeven van 

cliënten 

Hulpverlening Dienstverlening

Zorg verlenen  (Behandelen) Begeleiden Ondersteunen Faciliteren

Methodisch werken, wat, hoe, wie, waar, waarom

2. Werken bin-

nen en vanuit 

een organisatie

onder meer:

netwerken, (multidisciplinair) samenwerken

Samenwerken, zien, organiseren, sturen, innoveren

3. Professiona-

liseren

onder meer:

signalering, onderzoek en innovatie, ontwerpen, leren 

Beschouwer, vakman, ontwikkelaar, onderzoeker
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 Bijlage 4.3 Opleidingskwalificaties MWD

   De opleidingskwalificaties MWD zijn zoals gebruikelijk in drie segmenten onderver-
deel:

 8. Hulp- en dienstverlening aan cliëntsystemen
 9. Werken in en vanuit een arbeidsomgeving
 10. Werken en professionaliteit

 Segment 1: hulp- en dienstverlening aan cliëntsystemen

 1.1 Oriënteren en ontwerpen

De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij in staat is om…..

 1.1.1 Een samenwerkingsrelatie met cliënten aan te gaan en te onderhouden;

 1.1.2  de situatie van cliënten te verkennen;

 1.1.3  samen met cliënten de situatie te ontrafelen;

 1.1.4   verbetermogelijkheden in de situatie van cliënten te benoemen, in relatie tot de draagkracht 

en draaglast van cliënten;

 1.1.5  waar nodig te verwijzen naar andere personen of instellingen;

 1.1.6  in overleg met cliënten een hulp- en dienstverleningsplan opstellen.

 1.2 Werken met cliënten

De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij in staat is om….

 1.2.1   de verschillende methodieken en methoden van het maatschappelijk afzonderlijk of in com-

binatie met elkaar te hanteren;

 1.2.2   te werken met individuen en met verschillend samengestelde groepen in de uitvoering van 

het hulp- en dienstverleningsplan;

 1.2.3   verschillende vormen van hulp- en dienstverlening te hanteren bij het uitvoeren van het 

hulp-, en dienstverleningsplan.

 1.3 Werken namens cliënten

De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij in staat is om….

 1.3.1   te bemiddelen tussen cliënten en hun sociale omgeving;

 1.3.2   de belangen van cliënten te behartigen en hun zaak te bepleiten bij derden;

 1.3.3   zo, nodig voorzieningen te regelen voor cliënten;

 1.3.4   te rapporteren aan derden over cliënten;

 1.3.5   hulp en dienstverlening te coördineren

 1.4 Werken voor cliënten

De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij in staat is om ….

 1.4.1 Actief (maatschappelijke) factoren te signaleren die bij cliënten problemen veroorzaken;

 1.4.2 een signaleringsproces op gang brengen;

 1.4.3 te bepalen of en welke veranderingen in de maatschappelijke context mogelijk en haalbaar zijn;

 1.4.4 een plan van aanpak te ontwerpen te beïnvloeding van maatschappelijke omstandigheden;

 1.4.5  de signalen en de voorstellen voor verandering uit het plan van aanpak onder de aandacht te 

brengen van verantwoordelijke instanties of personen;

 1.4.6 signalen onder de aandacht te brengen in de eigen sector.
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 1.5 Evalueren en afsluiten van de hulp- en dienstverlening

De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij in staat is om….

 1.5.1   Het hulp en dienstverleningstraject te evalueren en af te sluiten;

 1.5.2   de relatie met cliënten te evalueren en af te sluiten.

 

 Segment 2: werken in- en vanuit een arbeidsomgeving

De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert dat hij in staat is om…

 2.1   met collega’s samen te werken en daarbij een bijdrage te leveren aan de teamvorming;

 2.2  anderen in de organisatie te begeleiden;

 2.3   verantwoording af te leggen over efficiency en effectiviteit van het eigen professioneel han-

delen;

 2.4  een bijdrage te leveren aan het beleid van de organisatie;

 2.5  een bijdrage te leveren aan het beheer van de organisatie;

 2.6  een bijdrage te leveren aan de kwaliteitszorg van de organisatie;

 2.7  een bijdrage te leveren aan de uitvoering van projecten;

 2.8   contacten aan te gaan met externe partijen en binnen die contacten het eigen beroep duide-

lijk weet te profileren en te legitimeren;

 2.9   effectief (multidisciplinair) samen te werken met derden met het oog op een gemeenschap-

pelijk belang;

 2.10   beleidsvoorstellen te doen om het hulpverleningsaanbod van de instelling beter af te stem-

men op vragen en behoeften van cliënten en om de omgeving van cliënten te beïnvloeden

 Segment 3: werken en professionaliteit 

 3.1 Het zichzelf ontwikkelen in het beroep

De beginnende beroepsbeoefenaar demonstreert da t hij in staat is om:

 3.1.1  de eigen professionaliteit voortdurend te ontwikkelen;

 3.1.2   eigen beroepsmatig handelen, houding en motivatie te beschrijven, er op te reflecteren en 

deze verder te ontwikkelen;

 3.1.3  de eigen loopbaan in kaart te brengen en verder uit te stippelen.

 3.2 Het bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep

De beginnende beroepsbeoefenaar in staat…

 3.2.1   Systematisch gegevens over de beroepsuitoefening te verzamelen, die te onderzoeken, en de 

uitkomsten te vertalen naar consequenties voor het beroep;

 3.2.2   Veranderingen in de samenleving te signaleren, te onderzoeken en de resultaten hiervan te 

vertalen in een bijdrage aan het beroep en het beroepshandelen;

 3.2.3   Actief de grenzen van het vakgebied te verkennen, er overheen te kijken en daar positie in te 

nemen vanuit de kracht van het beroep. 
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 Bijlage 4.4 Domeincompetenties sociaal-agogische opleidingen

Hieronder staan de domeincompetenties van de sociaal-agogische opleidingen. De diverse 

opleidingskwalificaties kunnen hier weer onder gebracht worden. De opleidingskwalificaties 

geven de specifieke kleur weer van de verschillende sociaal-agogische opleidingen. 

Veel Hogescholen maken programma’s op grond van de (globalere) domeincompetenties.

 1.  Analyseren en verkennen van de leefsituatie van cliënten en doelgroepen en hun culturele en 

maatschappelijke context, gericht op het signaleren van belemmerende factoren op macro-, 

meso- en microniveau.

 2.  Met cliënten en doelgroepen contact leggen en een samenwerkingsrelatie aangaan in het 

kader van agogische dienstverlening, zorg- en/of hulpverlening en reflecteren op het eigen 

aandeel in de relatie met de cliënt/doelgroep.

 3.  Vanuit een agogische doelstelling (als intermediair) voorlichting, begeleiding, zorg en/of 

dienstverlening bieden aan cliënten / doelgroepen en hun omgeving.

 4.  Vanuit een samenwerkingsrelatie de behoeften van de cliënt en/of doelgroep verhelderen en 

articuleren en op basis daarvan een methodisch plan van aanpak of project ontwerpen, uit-

voeren, coördineren en evalueren.

 5.  De keuze van methoden en plan van aanpak verantwoorden naar cliënten / deelnemers en 

reflecteren op het eigen handelen vanuit de theoretische en normatieve kaders.

 6.  Als sociaal-agogisch professional een eigen bijdrage leveren aan het beheer, het beleid en 

de kwaliteit van de organisatie – binnen de doelstellingen van de organisatie – en daarover 

mondeling en in rapportages verantwoording afleggen.

 7.  Als sociaal-agogisch professional samenwerken met zowel professionals als vrijwilligers, 

begeleiding geven aan medewerkers en leidinggevende taken uitvoeren binnen een team, 

een werkeenheid of een organisatie.

 8.  Veranderingen in de samenleving signaleren en vertalen naar de ontwikkeling van preven-

tieve (sociaal-agogische) activiteiten. Deze organiseren, (laten) uitvoeren en evalueren.

 9.  Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het sociaal-agogisch beroep door onderzoek te 

doen naar de effecten en resultaten van sociaal-agogische beroepsuitoefening en de uitkom-

sten te vertalen naar consequenties voor het beroepshandelen.

 10.  Zich als sociaal-agogisch beroepsbeoefenaar in de samenleving positioneren, profileren en 

legitimeren en voortdurend het beroep verder ontwikkelen.
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 Bijlage 4.5 Kerncompetenties van de HBO- Verpleegkundige

  Competentie 1: 
Rol: Zorgverlener 

Domein: Zorg 

Domeinspecificatie: Zorg voor zieken, gehandicapten en stervenden 

Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hbo-verpleegkundige op 

een professioneel verantwoorde wijze verpleegkundige zorg op menselijke maat. 

  Competentie 2: 
Rol: Zorgverlener 

Domein: Zorg 

Domeinspecificatie: Individuele en collectieve preventie

Om risico's voor de gezondheid en complicaties van onderzoek of behandeling te verminde-

ren, past de hbo-verpleegkundige primaire, secundaire en tertiaire preventie toe. 

  Competentie 3: 
Rol: Zorgverlener 

Domein: Zorg 

Domeinspecificatie: GVO 

Om een gezonde leefstijl bij patiënten en hun familieleden te bevorderen geeft de hbo- ver-

pleegkundige op basis van een programmatische aanpak informatie, voorlichting en advies 

aan individuen en groepen.

  Competentie 4: 
Rol: Regisseur 

Domein: Zorg 

Domeinspecificatie: Zorg voor zieken, gehandicapten en stervenden 

Om de zorg te laten verlopen als een continu en integraal proces dat is gericht op het welzijn 

van de zorgvrager coördineert de hbo-verpleegkundige de zorg. 

  Competentie 5:
Rol: Regisseur 

Domein: Zorg 

Domeinspecificatie: Individuele en collectieve preventie en GVO 

Om te zorgen dat de doelen van een preventieprogramma worden gerealiseerd, coördineert 

de hbo-verpleegkundige de afgesproken activiteiten. 

  Competentie 6: 
Rol: Ontwerper 

Domein: Organisatie van zorg 

Domeinspecificatie: Zorgprogrammering 
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Om verpleegkundige deskundigheid te waarborgen in een integrale aanpak van zorg, behan-

deling en voorlichting werkt de hbo-verpleegkundige mee aan de ontwikkeling en vaststel-

ling van nieuwe zorgprogramma's.

  Competentie 7 
Rol: Ontwerper 

Domein: Organisatie van zorg 

Domeinspecificatie: Verpleegbeleid 

Om de zorgverlening op de afdeling zo efficiënt, effectief en goed mogelijk op de afdeling te 

laten verlopen, levert de hbo-verpleegkundige een bijdrage aan het tot stand komen van het 

verpleegbeleid. 

  Competentie 8: 
Rol: Ontwerper 

Domein: Organisatie van zorg 

Domeinspecificatie: Kwaliteitszorg 

Om de kwaliteit van de zorg te bewaken en te waarborgen participeert de hbo-verpleegkun-

dige in het ontwerpen van kwaliteitszorg op afdelingsniveau. 

  Competentie 9: 
Rol: Coach 

Domein: Organisatie van zorg 

Domeinspecificatie: zorgprogrammering en verpleegbeleid 

Om de doelen van het verpleegbeleid en de zorgprogramma's te realiseren kan de hbo- ver-

pleegkundige andere verpleegkundigen en verzorgenden helpen en steunen bij het uitvoeren 

van de vastgestelde taken en functies. 

  Competentie 10: 
Rol: Coach 

Domein: Organisatie van zorg 

Domeinspecificatie: werkbegeleiding 

Om stagiaires en collega-verpleegkundigen en -verzorgenden te steunen in hun professionele 

identiteit, staat de hbo-verpleegkundige de collega met raad en daad ter zijde. 

  Competentie 11: 
Rol: Beroepsbeoefenaar 

Domein: Beroep 

Domeinspecificatie: Beroepsinnovatie 

Om het beroep van verpleegkundige te ontwikkelen tot een professie die aansluit bij maat-

schappelijke ontwikkelingen van de eenentwintigste eeuw vervult de hbo-verpleegkundige een 

actieve rol in de vernieuwing van het beroep en het bevorderen van het beroepsbewustzijn. 

  Competentie 12:
Rol: Beroepsbeoefenaar 

Domein: Beroep 

Domeinspecificatie: Deskundigheidsbevordering 
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Om de kwaliteit van het verpleegkundig beroep op het vereiste peil te houden zodat het kan 

voldoen aan de maatschappelijke criteria, werkt de hbo-verpleegkundige actief mee aan de 

bevordering van de deskundigheid van de beroepsgroep. 
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 Bijlage 4.6 Competenties Verslavingskunde

Hieronder volgen 30 competenties die ontwikkeld zijn voor de minoren Verslavingskunde. Zij 

zijn door Hogeschool Windesheim in overleg met instellingen geformuleerd en vormen het 

kader van de onderwijsprogramma’s van de minoren Verslavingskunde.

Studenten die minor II hebben afgerond kunnen een certificaat Verslavingskunde halen. Daar-

voor moeten in ieder geval de schuingedrukte competenties op bachelorniveau behaald zijn. 

De competenties zijn geordend in drie clusters, in aansluiting op de drie uit de competentie-

matrix zoals we die in de ontwikkelgroep hebben vormgegeven (zie hieronder).

 > De competenties zijn gebaseerd op:

 > Documenten van de Raad van Bekwaamheidsontwikkeling van GGZ-Nederland

 > Adviezen van de Raad van Bekwaamheidsontwikkeling van GGZ-Nederland

 >  Een lijst vaardigheden geformuleerd door Sipke van de Ploeg, opleidingscoördinator van Ver-

slavingszorg Noord Nederland

 >  Diverse overleggen binnen de projectgroep Minoren Verslavingskunde Windesheim, waarin 

zijn vertegenwoordigd: Tactus, Verslavingszorg Noord Nederland, Meerkanten, Zwolse Poort, 

en Hogeschool Windesheim. 

 > Gesprekken met werkveldvertegenwoordigers en stagiaires 

 > Competenties Verpleegkunde

 > Opleidingskwalificaties MWD, SPH en GGZ-agoog. 

 Cluster 1: het omgaan met cliënten
De verslavingskundige:

 1.  analyseert vanuit het biopsychosociale model risicofactoren en beschermende factoren 

ten aanzien van middelengebruik en –misbruik bij diverse doelgroepen, heeft oog voor de 

samenhang met psychosociale en psychiatrische problemen.

 2.  kan vanuit kennis van de (interactie tussen) lichamelijke, psychische en sociale korte- en 

langetermijneffecten van verschillende verslavende middelen risico’s van diverse situaties en 

personen inschatten en inventariseren.

 3.  betrekt bij de observatie en begeleiding de culturele achtergrond, de sociaal-maatschappe-

lijke context en het gezins- of familiesysteem vanuit kennis van systeemtheorieën, (cultuur)

sociologische theorieën, presentietheorie en psychologische benaderingen.

 4.  kan in aansluiting op het motivatiestadium van cliënten, voorlichting, begeleiding of behan-

deling bij verschillende stadia van middelengebruik, -misbruik en –afhankelijkheid, ontwer-

pen, uitvoeren en evalueren. 

 5.  beheerst diverse motiverende, explorerende, outreachende, ondersteunende, cognitief-

gedragstherapeutische en oplossingsgerichte interventies en gesprekstechnieken en kan deze 

afstemmen op de problematiek en het motivatiestadium van cliënten.

 6.  kan de werking en bijwerking van verschillende psychofarmaca in relatie tot middelenmis-

bruik en –afhankelijk inschatten en signaleren.

 7.  kan zich afstemmen op en inleven in de belevingswereld van cliënten van verschillende leef-

tijden en sociaal-culturele achtergronden in diverse stadia van middelengebruik, -misbruik en 

–afhankelijkheid en contact leggen, een samenwerkingsrelatie opbouwen en onderhouden 

en hierin grenzen stellen.

 8.  kan zichzelf motiveren, kan omgaan met terugval en is betrokken en stressbestendig.

 9.  kan justitiële cliënten en cliënten met een persoonlijkheidsstoornissen in relatie tot crimineel 

gedrag en middelenmisbruik en – afhankelijkheid begeleiden.

 10.  kan groepen begeleiden van cliënten met problemen met middelen en kan vanuit groeps-
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dynamische en sociotherapeutische kennis en vaardigheden doelgericht groepsprocessen 

observeren, hanteren en beïnvloeden.

 11.  kan omgaan met de cliënt en zijn netwerk en verschillende perspectieven en belangentegen-

stellingen hanteren en tegen elkaar afwegen; kan onderhandelen en conflicten hanteren.

 12.  kan (geprotocolleerde) methodieken gericht op voorlichting, begeleiding en behandeling bij 

middelengebruik – misbruik en –afhankelijk doelgericht en planmatig inzetten (leefstijltrainin-

gen, terugvalpreventie, cognitief-gedragstherapeutische programma’s, enzovoort).

 13.  kan zijn handelen verantwoorden vanuit relevante theoretische, ethische en juridische kaders, 

met name vanuit het biopsychosociale model en vanuit evidence-based interventies en ‘best 

practices’. 

 14.  kan methodisch en verantwoord omgaan met ‘dwang en drang’ binnen ethische en wette-

lijke kader. 

 15.  is ondernemend, initiërend en creatief in het toepassen en ontwerpen van methodes en tech-

nieken voor met inachtneming van erkende theorieën, inzichten en praktijken.

 16.  kan programma’s en activiteiten ontwerpen, uitvoeren en evalueren voor de preventie en 

terugvalpreventie van verslavingsproblematiek voor verschillende doelgroepen en leeftijdsca-

tegorieën.

 17.  kan reflecteren op zijn handelen vanuit theoretische, normatieve en persoonlijke kaders; kan 

processen van overdracht en tegenoverdracht signaleren en hanteren; kan reflecteren over 

gevoelens en heeft zicht op sterke en zwakke kanten, valkuilen en kwaliteiten.

 Cluster 2 Het werken in en met organisaties
De verslavingskundige:

 18.  kan samenwerken met verschillende disciplines en instellingen met verschillende werkstijlen, 

invalshoeken en culturen, vanuit kennis van de sociale kaart en verschillende beroepen en 

kan hierbij de eigen positie verantwoorden en legitimeren ten opzichte van andere beroeps-

groepen 

 19.  kan een eigen bijdrage leveren aan het beheer, het beleid en de kwaliteit van de organisatie 

– binnen de doelstellingen van de organisatie – en daarover mondeling en in (computer)rap-

portages verantwoording afleggen en kan hierbij moderne communicatievormen en –tech-

nieken gebruiken.

 20.  Kan samenwerken met zowel professionals als vrijwilligers, coaching en begeleiding geven 

aan medewerkers en leidinggevende taken uitvoeren binnen een team, een werkeenheid of 

een organisatie. Levert een bijdrage aan het functioneren van teams en is in staat de compe-

tentie van een team te vergroten door de kwaliteit van processen en van individuele werkers 

te verbeteren. Beschikt over vaardigheden om projectmatige activiteiten te begeleiden.

 21.  Kan werken met en en voor een justitieel kader, en kan met inachtneming van de daar gel-

den protocollen en regels, rapporteren. 

 22.  Kan voorlichtings- dienstverlenings- begeleidings- en behandelingsprogramma’s en activitei-

ten voorbereiden en coördineren

 23.  Kan de sector en instelling naar binnen en buiten toe vertegenwoordigen.

 24.  kan doelgroepen en situaties signaleren die aandacht vragen en onder de aandacht brengen 

van organisaties.
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 Cluster 3 Blijvende professionele ontwikkeling en kwaliteitszorg 
De verslavingskundige

 25.  levert een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe methodieken in GGZ 

instellingen.

 26.  levert een bijdrage aan de kwaliteitszorg van de instelling en betrekt cliënten(organisaties) 

hierbij

 27.  kan zich als professional positioneren en legitimeren.

 28.  toont een adequate lerende beroepshouding ten overstaan van cliënten, collega’s, de organi-

satie en de samenleving. Draagt zorg voor een blijvende, zich ontwikkelende deskundigheid. 

Is bereid deel te nemen een collegiale consultatie en intervisie; doet aan deskundigheidsbe-

vordering en kan een bijdrage leveren een het opleidingsbeleid van de instelling

 29.  draagt zorg voor de persoonlijke professionele ontwikkeling. Kan reflecteren over eigen 

gevoelens, kwaliteiten, valkuilen, sterken en zwakke kanten.

 30.  Kan door deelname aan praktijkonderzoek de preventie, voorlichting, begeleiding en/of 

behandeling van problemen rondom middelen verbeteren.
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  Bijlage 4.7 GGZ beroepenstructuur volgens CONO
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 Deel 5 Overzicht van Minoren Verslavingskunde

In dit deel vindt u een beknopt overzicht van de kenmerken van de minoren Versla-

vingskunde van de Hogescholen die vertegenwoordigd zijn in het Landelijke Overleg 

Verslavingskunde van GGZ Nederland.
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Er zijn 6 hogescholen met minoren Verslavingskunde: Hogeschool Arnhem Nijmegen 

HAN), Fontys, Inholland, Hogeschool Leiden, Hogeschool Windesheim.

De gereformeerde Hogeschool in Ede heeft eveneens minoren Verslavingskunde. 

Deze hogeschool is niet vertegenwoordigd in het landelijk overleg. Gegevens over 

deze minoren ontbreken, maar zijn opvraagbaar bij de hogeschool.

Hieronder vindt u de kenmerken van de minoren Verslavingskunde van de verschillende Hoge-

scholen.

De programma’s zijn voortdurend in ontwikkeling. Onderstaande kenmerken liggen dus niet vast.

  Hogeschool Arnhem Nijmegen

Omvang 30 credits (een half jaar)

Niveau Bachelor (vierde jaar)

Instapeisen Afgeronde stage SPH, MWD, HBOV of Creatieve 

Therapie

Samenwerking met cliëntenorganisaties Ja

Stage in de minor Nee

Onderzoeksproject door studenten Nee

Voltijdprogramma Ja

Deeltijd of duale programma Nee

Contractonderwijs Nee

Samenwerking werkveld Iriszorg, NISPA, gastdocenten in de minor

Lectoraat verslaving Nee

Specifieke aandachtspunten Vaktherapie, forensische verslavingszorg

Contactpersoon Robert van de Broek

  Fontys Hogeschool Eindhoven

Omvang 30 credits 

Niveau Algemene brede minor, die studenten vanaf het 

2e jaar kunnen volgen. 

Gevorderd niveau (geen bachelor). Bachelorniveau 

wordt ontwikkeld.

Instapeisen Geen

Samenwerking met cliëntenorganisaties Ja

Stage in de minor Ja

Onderzoeksproject door studenten Ja

Voltijdprogramma Ja

Deeltijd of duaal programma Ja

Contractonderwijs Nee

Samenwerking met werkveld GGZ Noord- Midden-Limburg, Novadic-Kentron en 

Leernetwerk Verslavingszorg middels een werkgroep. 

Gastdocenten in de minor.

Lectoraat Verslaving Nee
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Specifieke aandachtspunten Veel projecten en activiteiten gericht op maatschappe-

lijke actualiteiten en op de verslavingszorg. Veel oplei-

dingen doen mee, maar de minor is organisatorisch 

ondergebracht bij Verpleegkunde. 

Contactpersoon/Coördinator Herm Kisjes 

  Hogeschool Inholland

Omvang 15 credits (in totaal 7 weken)

Niveau Tweede en vierde jaar

Instapeisen Het is niet noodzakelijk dat de studie specifieke raak-

vlakken heeft met de verslavingszorg noch is er speci-

fieke basiskennis voor vereist. Ons uitgangspunt is dat 

er veel beroepen zijn waar de student in aanraking kan 

komen met verslavingsproblemen. 

Samenwerking met cliëntenorganisaties LSD, Drugspunt, Stichting de Hoop, LSD, ALANON en 

AA.

Stage in de minor Niet verplicht. Er zijn instellingen die studenten stage 

laten stagelopen n.a.v. van de Minor doe ze hebben 

gevolgd en de contacten die er zijn ontstaan. 

Onderzoeksproject door studenten Voor het lectoraat

Voltijdprogramma Ja

Deeltijd of duale programma Ja

Contractonderwijs Nee

Samenwerking werkveld Jellinekmentrum,Trimbos, Stichting de Hoop, Bouwman, 

PI Haaglanden locatie Zoetermeer, Drugpunt Den Haag.

Lectoraat verslaving Ja, gericht op kwaliteitszorg en communicatie, lector 

Anne Goossensen

Specifieke aandachtspunten Communicatie, beeldvorming, verslaving, cliëntper-

spectief, visie, attitude; ‘liefde en logica’

Initiatiefnemer landelijk kennisplein www.kennisplein-

verslavingskunde.nl

Contactpersoon Hanneke Oostwoud Wijdenes, Peter Jilleba 
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  Hogeschool Leiden

Omvang 15 credits 10 weken 

Niveau Bachelor (vierde jaar)

Instapeisen Toegankelijk voor vierde jaars SPH enb MWd die de 

route GGZ-agoog volgen; is onderdeel van traject GGZ-

agoog

Samenwerking met cliëntenorganisaties Ja

Stage in de minor Nee

Onderzoeksproject door studenten Ja

Voltijdprogramma Ja

Deeltijd of duale programma Nee

Contractonderwijs Nee, maar studenten uit andere Hogescholen kunnen de 

minor eveneens volgen.

Samenwerking werkveld Brijder Verslavingszorg, Jellinek, Parnassia (opdrachten); 

gastdocetnen

Lectoraat verslaving Ja, lectoraat Jeugd,, met daarin speciale aandacht voor 

Verslaving, lector Jaap van der Stel

Specifieke aandachtspunten Veel cliëntgerichte projecten, aandacht voor levens-

verhaal en bejegening gecombineerd met trainingen 

en wetenschappelijke theoriën, input van experts (o.a. 

in lezingenseries); samenwerking met Windesheim op 

gebied van profiel Verslavingsagoog (vervolgopleiding 

voor GGZ-agogen)

Contactpersoon Maria van der Drift en Rob de Rijcke

Hogeschool Windesheim Zwolle

Hogeschool Windesheim heeft twee minoren Verslavingskunde die los staan van elkaar.

Verslavingskunde I Verslavingskunde II

Omvang 30 credits (een half jaar) 30 credits (een half jaar)

Niveau Gevorderd (tweede jaar) Bachelor (vierde jaar)

Instapeisen Geen Stage- of werkervaring met verslavingspro-

blematiek; plus basiskennis over verslaving; 

instaptoets (of minor I hebben gevolgd)

Samenwerking met 

cliëntenorganisaties?

Ja, met zelfhulpgroepen (waaronder 

Buitenveldergroepen) en met Het 

Zwarte Gat

Ja, met zelfhulpgroepen (waaronder Buitenvel-

dergroepen) en contacten met Het Zwarte Gat

Stage in de minor Facultatief, niet verplicht Moet zijn afgerond (op gebied verslaving of 

GGZ)

Onderzoeksproject Nee ja (in opdracht van het werkveld)

voltijdvariant Ja Ja

Deeltijd en duale variant Ja Ja

Contractonderwijs Ja, de minor of onderdelen kunnen 

als cursus worden gevolgd

Ja, de minor kan als cursus worden gevolgd; 

Verder programma’s op maat, ook incompany

Samenwerking werkveld Tactus Verslavingszorg, Meerkanten, 

Dimence, VNN, Hoeve Boschoord

Tactus Verslavingszorg, Meerkanten, Dimence, 

VNN, Hoeve Boschoord
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Lectoraat Jeugd en Verslaving

Specifieke aandachts-

punten

Jeugd en verslaving, lvg en verslaving, motiverende gespreksvoering, persoonlijk-

professionele ontwikkeling, ervaringsdeskundigheid. Windesheim werkt samen met 

Hogeschool Leiden in de ontwikkeling van een posthbo-opleiding Verslavingsagoog 

(voor GGZ-agogen) 

Contactpersoon Ellen Meijer en Alie Weerman

  Hogeschool Zuyd

Omvang 15 credits (tien weken )

Niveau Bachelor 

Instapeisen Vierde jaar HBOV

Samenwerking met cliëntenorganisaties Ja, via ervaringsdeskundigen van Mondriaan, Heerlen

Stage in de minor Ja, 

Onderzoeksproject door studenten Nee

Voltijdprogramma Ja

Deeltijd of duale programma Ja 

Contractonderwijs Nee

Samenwerking werkveld Mondriaan , kenniscentrum MAIAR

Lectoraat verslaving Nee

Specifieke aandachtspunten op termijn zijn er mogelijkheden om de minor breder 

aan te bieden: aan opleidingen Ergotherapie, Fysio-, en 

logopedie. Euregionaal (Hasselt, Aken, Eupen/Luik) zijn 

er contacten.

Contactpersoon Hans van Drongelen
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