
Als het moet, heb je moed nodig Post-HBO Opleiding
Huiselijk Geweld

Systeemgericht Werken

bij Huiselijk Geweld

en Kindermishandeling

Certificering
Bij succesvolle afronding van de opleiding ontvangen de cursisten het 
certificaat post-HBO opleiding Systeemgericht Werken bij Huiselijk Geweld 
en Kindermishandeling.

T: 06 23 69 12 82 E: mail@moetd.nl W: www.moetd.nl

Docenten van de opleiding zijn mw. Drs. Seaske Verbeek en dhr. Drs. Cor 
Vernooij . 

Mw. Drs. Seaske Verbeek is eigenaar van trainingsbureau Moetd en geeft 
trainingen aan professionals die in hun werk te maken krijgen met huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Seaske heeft een lange ervaring in het 
maatschappelijk werk, eerst als uitvoerende en daarna als docent aan de 
Hogeschool Rotterdam. Zij heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevende 
deskundige op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook 
is zij afgestudeerd aan de faculteit Geesteswetenschappen van de UVT, 
studierichting “Christendom en Islam”; haar afstudeerscriptie had als 
onderwerp “Huiselijk Geweld in Marokkaanse Gezinnen”.

Dhr. Drs. Cor Vernooij is van huis uit andragoog en is deskundig op het 
gebied van loopbaanbegeleiding en het leggen van verbindingen tussen 
leerprocessen op individueel en organisatieniveau. Cor geeft regelmatig 
trainingen aan professionals die in hun werk te maken krijgen met huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Cor heeft een jarenlange ervaring als 
docent aan de Hogeschool Rotterdam en is verbonden aan de VO Super-
visie en Coaching van de Transfergroep Rotterdam. Cor is gespecialiseerd 
in het werken met plegers van huiselijk geweld.

Naast deze vaste docenten zal voor specifieke onderwerpen gebruik 
gemaakt worden van gastdocenten.

Docenten

Periode:
Aantal bijeenkomsten:
Dag:
Tijd:
Locatie:
Studiebelasting:
Kosten:
Aantal deelnemers:

Januari tot juni
10
Woensdag
13.00 - 21.00
Rotterdam
240 uur
op aanvraag
Maximaal 12
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Programma
Hulp- en zorgverleners krijgen in de praktijk regelmatig te maken met  
huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanwege de complexiteit van deze 
problematiek, blijkt de aanpak hiervan via een individuele begeleiding en 
behandeling minder succesvol. Daarom wordt in de praktijk steeds meer 
ingezet op een systeemgerichte benadering van het probleem.
Het doel van de opleiding is, u kennis te laten maken met de invloed van 
het gezinssysteem bij huiselijk geweld, u de nodige vaardigheden aan te 
leren om dit systeem adequaat te onderzoeken en u bewust te maken van 
uw eigen rol in de aanpak van de systemische problematiek.

Inleiding

Toelatingseisen
Cursisten moeten, naast een relevante HBO opleiding, een basiscursus 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gevolgd hebben.

Doelgroepen
Tijdens de opleiding bespreken we casuïstiek van de verschillende 
doelgroepen (partners, ouderen, kinderen, culturen, jongeren,verslaving, 
psychiatrie, etc) in het kader van systeemgericht werken.

Thema’s
We besteden aandacht aan speciale thema’s rondom huiselijk geweld en 
kindermishandeling zoals drang en dwang, partnerschap en ouderschap, 
onveilige hechting, samenwerken, etc.

Projecten
Gedurende de opleiding voert elke cursist een project uit in zijn eigen 
werkveld. Als afsluiting van de opleiding presenteren de cursisten de 
resultaten van dit project tijdens de laatste bijeenkomst.

Intervisie
Tijdens de eerste acht bijeenkomsten zal er ruimte zijn voor intervisie.

Doelen

kennen de invloed van het gezinssysteem bij huiselijk geweld en 
kindermishandeling
beschikken over de nodige vaardigheden om het gezinssysteem 
adequaat te onderzoeken
zijn zich bewust van hun eigen rol in de aanpak van de 
systeemproblematiek
kennen het belang van samenwerking tussen organisaties/instellingen 
rondom het gezinssysteem

1.

2.

3.

4.

Cursisten:

Basis Systeemgericht werken
Kader systeemgericht werken en verschillende stromingen•

Gezinskaart en gezinsopstelling
Spiraal van geweld
Time-out procedure
Het maken van een genogram
Ontdekken van patronen
Systeemgesprek

•
•
•
•
•
•

De structuur van het systeem
De communicatie van het systeem 
De intergenerationele aspecten van het systeem

•
•
•

Analyseren en in kaart brengen van het systeem waarbinnen het geweld 
plaatsvindt. We bespreken achtereenvolgens:

•

Motiveren en omgaan met bagatelliseren•
Methodische interventies•Doelgroep

Hulp- en zorgverleners van alle organisaties en instellingen die werken op 
het gebied van de begeleiding en behandeling van slachtoffers en/of daders 
van huiselijk geweld en kindermishandeling zowel in het vrijwillige als in 
het gedwongen kader.
Onder huiselijk geweld en kindermishandeling vallen de volgende vormen 
van geweld:

Partner geweld
Ouderenmishandeling / Ontspoorde zorg
Oudermishandeling
Kindermishandeling
Aan eergerelateerd geweld

•
•
•
•
•
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