Opleidingsprogramma voor de Forensische Zorg
De Taskforce Forensische zorg heeft aan het EFP de opdracht gegeven om een opleidingsprogramma
voor de forensische zorg in te richten. In de meerjarenovereenkomst wordt ingezet op een brede
arbeidsmarktaanpak waarin het scholen van professionals een speerpunt is. Het overbrengen van
kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werken in een forensisch kader, staan hierin centraal.
De forensische leerlijn wordt gezien als basis voor het opleidingsprogramma en zal worden aangevuld
met andere trainingsvormen.
De voorbereidingen voor het opzetten van het Forensisch Opleidingsprogramma zijn al in volle gang.
De afgelopen maanden is een brede multidisciplinaire afvaardiging van forensische zorgprofessionals
geconsulteerd. Op basis hiervan is een eerste beeld ontstaan over hoe het opleidingsprogramma
eruit moet gaan zien. Er is informatie opgehaald over wat belangrijke randvoorwaarden zijn en waar
in de ontwikkeling met het oog op implementatie rekening mee moet worden gehouden. Tot het
eind van het jaar wordt er specifieke didactische expertise ingewonnen en zullen voorlopige
resultaten worden besproken binnen diverse gremia. Eind 2019 ligt er een advies waarin wordt
aangegeven hoe het opleidingsprogramma er op hoofdlijnen uit moet gaan zien en hoe deze aan het
veld aangeboden kan worden. Vanaf begin 2020 wordt gewerkt aan de daadwerkelijke inhoudelijke
ontwikkeling van het programma. Uiterlijk eind 2020 is dit programma beschikbaar voor het veld.
Wilt u al direct aan de slag met deskundigheidsbevordering? De Forensische Leerlijn is kosteloos
beschikbaar via de website www.forensischeleerlijn.nl/aandeslag. Op dit moment bestaat de
Forensische Leerlijn al uit 23 e-learning modules!
Deze leerlijn zal een prominente plaats krijgen binnen het Forensisch Opleidingsprogramma. Het
programma wordt aangevuld met andere opleidings- en trainingsvormen. De doorontwikkeling van
de Forensische Leerlijn is inmiddels ook ingezet. Naast de thema’s waar nu al modules voor
beschikbaar zijn:
1) Werk- en Leefklimaat
2) Risicotaxatie en risicomanagement
3) Psychopathologie en delictrisico
ontwikkelen we door op de thema’s:
4) Ketensamenwerking
5) Wet- en regelgeving
Het doel is om eind 2020 met de Forensische Leerlijn te kunnen voorzien in de basiskennis die
relevant is voor het werken in de forensische zorgsector. Met de modules die nu al worden
aangeboden ligt er echter een heel mooi aanbod om deskundigheidbevordering een boost te geven!
Enkele citaten van professionals naar aanleiding van het werken met de Forensische Leerlijn:
‘De modules geven goede informatie, laten je echt nadenken over eigen houding en doen de kennis
toenemen’
‘Zaken zijn duidelijke uitgelegd en variatie door verschillende vormen van informeren’.
‘Het is goed dat onderwerpen kort en krachtig worden uitlegt en er meerdere manieren zijn van leren:
theorie, casus, filmpjes’
‘Opgedane kennis is meteen toepasbaar en zeer relevant voor de praktijk’

´De theorie en achtergronden; het ´state of the art´ kader is generiek, toonaangevend en van deze
tijd’
‘Het is een forensische snoepwinkel’

