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1. Algemene informatie 
We spreken over Overdracht wanneer de cliënt bepaalde situaties of personen op de 
hulpverlener projecteert! 
Bij de begeleiding is het onontkoombaar dat er overdrachtssituaties ontstaan. Het is 
belangrijk  deze overdracht bewust in te gebruiken als heling van de cliënt. 
We spreken over Tegen-Overdracht wanneer de hulpverlener bepaalde situaties of personen 
op cliënten projecteert! Dit is zeer schadelijk voor de cliënt en daarom erg belangrijk om te 
herkennen. 
Deze bijscholing is ontwikkeld voor therapeuten die zich willen verdiepen in (Tegen) 
Overdracht situaties. Het goed inschatten en hanteren van (tegen)overdacht door de 
therapeut is van essentieel belang. 
 

2. Overzicht lesstof 
De aandacht in deze bijscholing ligt vooral op: 

- Overdracht situaties ervaren en leren inzetten als heling voor de client 

- Tegen-overdracht waarnemen 

- Stopzetten van Tegen-Overdracht  

3. Uitwerking HBO Kerncompetenties                                                                                               
I Brede professionalisering 
 

1. De student is in staat om diepergaand contact met de cliënt op te bouwen 
1.1. Is zich verdergaand bewust van overdracht en tegen-overdrachtverschijnselen en 

is in staat daarop adequaat te reageren. 
1.2. Is in staat om vanuit een verbindende energie een veilige basis te laten ontstaan 

van waaruit wezenlijk contact mogelijk is.  
1.3. Weet voortschrijdend de methoden en werkvormen toe te passen zonder dat er 

een te sterke impuls richting cliënt uitgaat. 
1.4. Heeft begrip ontwikkeld om met weerstanden van de cliënt om te gaan. 
1.5. Is voortschrijdend in staat om het proces van “wegsmelten” van de weerstanden 

te volgen, in beweging te houden en om te buigen.  
1.6. Is zich voortschrijdend bewust van overdracht en tegen overdracht en is in staat 

daarop adequaat te reageren 
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2. De student is voortschrijdend in staat om interventietechnieken toe te passen. 
2.1. Is zich voortschrijdend bewust van projecties en is in staat daarop te adequaat te 

reageren 
2.2. Heeft voortschrijdend inzicht in het gebruik van kernwoorden, verhalen en 

metaforen 
2.3. Is in staat verbanden in verschillende patronen en gebeurtenissen te herkennen, 

te gebruiken en te duiden 
       2.4.      Heeft een vergevorderde ontwikkeling en integratie van kennis, inzicht                                                                              

praktische toepassing van interventietechnieken 

 
 4.  Docent contacturen 

Opbouw van de bijscholing 
- De bijscholing omvat 1 lesdag= 7,5 docent contacturen en zelfstudie; 
- Tijdens de lesdagen is er uitleg van de methode en gaan we deze oefenen.   
- Er wordt een syllabus met uitleg van de werkvormen en methode uitgereikt; 
-  
5.Toelatingscriteria 
 - middelbaar/hoger werk- en denkniveau verkregen door studie en/of praktijk; 

       - openstaand voor eigen proces; 
 
 


