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1 Contracten
1.1 Soorten contract
Stichting Jeugdinterventies/MDFT Academie (hierna te noemen: SJI) sluit contracten af met de
instelling waar de op te leiden hulpverleners werkzaam zijn.
Opleiding van teams
SJI leidt teams op van 3 tot 6 hulpverleners (hier te noemen: cursisten), van wie minstens 1 de
functie van supervisor gaat uitoefenen. Dit is het gangbare contract.
Opleiding van individuele cursisten
SJI sluit ook contracten af voor opleiding van individuele cursisten, maar alleen als het gaat om
uitbreiding van een bestaand team of om opvulling van vacatures in dat team. Ook hiervoor is een
modelcontract beschikbaar.
Afzien van het tekenen van een contract
SJI kan weigeren een contract te sluiten als zij uit bezoek en gesprekken vermoedt dat MDFT
onvoldoende kans krijgt bij de instelling (onvoldoende gekwalificeerde krachten; te weinig uren voor
het inroosteren van MDFT; te geringe steun van het management).
Selectie van kandidaten voor de opleiding
De cursisten – de kandidaten voor de functies van MDFT-supervisor en MDFT-therapeut – worden
door de instelling zelf geselecteerd. SJI adviseert de instelling over de functieomschrijvingen. Zie
bijlagen A en B.
SJI heeft een checklist waarmee een instelling kandidaten kan bevragen. Op te vragen bij
M.vanderWel@mdft.nl.
Inhoud van de contracten
De contracten:

-

leggen de rechten en plichten van de contractanten vast, met de te leveren diensten
bepalen wat te doen als een cursist om een bepaalde reden vertraging ondervindt, of als de
cursist onvoldoende presteert
regelen de mogelijkheid van beroep van instellingen of cursisten tegen beslissingen van SJI
bevatten de certificatievereisten.

Noot
Er zijn ook contracten tussen SJI en instellingen voor de periode ná de opleiding, vanaf Jaar 3. Die
komen hier niet aan de orde.

5

1.2 Opzet van de tweetrapsopleiding
Duur van de opleiding
Twee jaar.

-

-

In Jaar 1 worden de kandidaten voor het supervisorschap opgeleid tot supervisor,
certificatieniveau A. En de overigen tot therapeut, certificatieniveau A. Dit is de basale opleiding
tot MDFT.
In Jaar 2 wordt de opleiding afgerond met certificatie op het hoogste niveau: B, voor
respectievelijk supervisor en therapeut (MDFT op masterniveau).

Inhoud van de opleiding
De stappen staan samengevat in Schema 1 - 3.
Voor een uitgebreider overzicht, zie Box 1 voor Jaar 1 en Box 2 voor Jaar 2.
De opleiding in Jaar 1 bestaat uit twee trappen. Eerst worden de beoogde supervisors getraind tot
MDFT-therapeut certificatieniveau A (4 maanden). Dan volgen 5 maanden waarin de andere
teamleden worden getraind tot MDFT-therapeut certificatieniveau A. De beoogde supervisors gaan
dan door voor de functie MDFT-supervisor certificatieniveau A . Wij noemen dit de
tweetrapsopleiding.
Schema 1: THERAPEUTEN/TEAMS, TWEETRAPS (diensten te leveren door of aan therapeuten/teams)
Diensten

Jaar 1

Jaar 2

Cursusdagen

8

-

Opnames van gezinssessies
(adherentie en competentie)

2

2

Het documenteren
(weekoverzichten,
casusconceptualisaties,
casusanalyse en behandelplan)
van 1 casus

1

1

Schriftelijk examen (af te nemen
in twee delen)

1

-

Telefonische consultatie tussen
trainer en team

10 x 1,5 = 15 uur

10 x 1,5 = 15 uur

Werkbezoeken trainer aan team

5

2

Boosterdag voor hele team

-

1
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Schema 2: SUPERVISORS, TWEETRAPS (diensten te leveren door of aan supervisors)
Diensten

Jaar 1

Jaar 2

8 x 1 = 8 uur

-

Idem, als eerste deel van van de
‘team calls ‘ (Schema 1)

10 x 0,5 = 5 uur

10 x 0,5 = 5 uur

Opnames van supervisiesessies

2

2

Supervisorverslagen

3

3

Opname van gezinssessie
(adherentie en competentie)

2

1

Supervisordagen

3

2

Boosterdag voor supervisors

-

1

Face-to-face overleg tussen
trainer en supervisor

4

-

Jaar 1

Jaar 2

Managersdag (ook open voor
supervisors)

1

1

Jaargesprek MDFT Academie
met manager en supervisor

1

1

Telefonische consultatie met
alleen supervisor

Schema 3: MANAGERS
Diensten

Aanvang van de opleiding
De opleiding start tweemaal per jaar, namelijk in oktober en februari.
Onderbreking van de opleiding
De opleiding van een cursist in een bepaald jaar kan tijdelijk opgeschort worden wegens
omstandigheden als zwangerschap of ziekte van de betrokkene. De cursist moet de onderbreking zo
snel mogelijk aan SJI melden.
Onderbrekingen worden geaccepteerd als ze niet langer duren dan 4 maanden per jaar.
Onderbreking van Jaar 1 betekent dat de cursist het certificaat A (maximaal) 4 maanden later krijgt
uitgereikt dan oorspronkelijk gepland.
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Box 1
ONDERDELEN VAN DE TWEETRAPS OPLEIDING IN JAAR 1, TE LEVEREN DOOR STICHTING
JEUGDINTERVENTIES/MDFT ACADEMIE
Per kandidaat voor het supervisorschap
Eerste 4 maanden
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]

een blok van 4 plenaire cursusdagen en daarna nog eens 4 cursusdagen in blokken van twee
1 supervisordag (landelijke dag met thema’s speciaal voor aankomende supervisors)
8 uur telefonische consultatie met de trainer
2 bezoeken van de trainer aan de supervisor en 2 bezoeken andersom. Dus 4 in totaal.
analyse van door de kandidaat ingestuurde opnames van 2 door hem of haar uitgevoerde
MDFT-gezinssessies. SJI beoordeelt de eerste opname op getrouwheid van uitvoering van
MDFT, en de tweede op zowel getrouwheid als competentie.
[f] becommentariëring door de trainer van de documentatie die de kandidaat heeft aangeleverd
over de geselecteerde casus: weekoverzichten (wekelijks), casusconceptualisaties (1x, met
daarna 2x revisie van de conceptualisatie) en het casusanalyse en behandelplan
[g] 1 schriftelijk examen, af te nemen in twee delen
Laatste 5 maanden
[h] opnieuw de 8 cursusdagen zoals in de eerste vier maanden, maar nu samen met het hele
team
[i] 2 supervisordagen
[j] 15 uur telefonische consultatie van de trainer per team. Anderhalf uur per consultatie. Eerste
half uur: trainer en supervisor. Laatste uur: trainer en hele team.
[k] 5 werkbezoeken. De trainer bezoekt het hele team op de werkplek.
[l] analyse van de door de kandidaat ingestuurde opnames van 2 door hem of haar uitgevoerde
MDFT-supervisiesessies
[m] becommentariëring door de trainer van 3 door de kandidaat in te leveren schriftelijke
verslagen over het functioneren van het team en de teamleden (supervisorverslagen; in te
dienen om de anderhalve maand vanaf het moment waarop het team in training ging)
Per therapeut (de andere leden van het team; laatste 5 maanden)
[n] de 8 cursusdagen als beschreven
[o] analyse van de door de therapeut ingestuurde opnames van 2 door hem of haar uitgevoerde
MDFT-gezinssessies. Zie [e].
[p] ondersteuning van de supervisor bij het becommentariëren van de door de therapeut in te
leveren documentatie over de geselecteerde casus; zie [f].
[q] werkbezoeken door en telefonische consultaties met de trainer; zie [j] en [k]
[r] 1 schriftelijk examen, af te nemen in twee delen
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Box 2
ONDERDELEN VAN DE OPLEIDING IN JAAR 2
[a] voor het hele team (therapeuten en supervisor samen) 1 dag boostertraining. Bovendien 1
dag boostertraining voor de supervisor samen met andere supervisors.
[b] per team: 2 werkbezoeken door de trainer
[c] voor therapeuten: analyse van de opnames van 2 MDFT-gezinssessies. De eerste wordt
beoordeeld op getrouwheid, de tweede op competentie (en op getrouwheid als de score de
eerste keer te laag was).
[d] ondersteuning van de supervisor bij het becommentariëren van de door de therapeut in te
leveren documentatie over 1 casus: weekoverzichten (wekelijks), casusconceptualisaties (1x,
met daarna 1x revisie van de conceptualisatie) en het casusanalyse en behandelplan
[e] voor supervisors: analyse van de opnames van 2 supervisiesessies en van 1 MDFTgezinssessie (getrouwheid en competentie)
[f] 15 uur telefonische consultatie tussen trainer en team
[g] 2 bijeenkomsten van supervisors
[h] beoordeling van 3 supervisorverslagen, door de supervisor eens per 3 maanden in te dienen

Onderbreking van Jaar 2 hoeft niet tot uitstel van certificatie (B) te leiden als de cursist een inhaalslag
maakt na terugkeer op het werk. Lukt dit niet, dan is uitstel van uitreiking mogelijk met maximaal 4
maanden.
Bij langere onderbrekingen wordt de cursist (na overleg met de instelling vanwege de financiële
consequenties) doorverwezen naar de volgende opleidingsronde.
1.3 Opzet van de ingedikte opleiding
Als er in een opleidingsronde weinig supervisors zijn om te trainen, is tweetrapstraining (§ 1.2) niet
geschikt. Dan volgen wij het model van de ingedikte training. Wij organiseren in dat geval geen
supervisordagen. Wij verlengen de werkbezoeken en andere contactmomenten om de trainer tijd te
bieden om de desbetreffende kandidaten te scholen tot supervisor.
Wij noemen dit: de ingedikte opleiding. Ingedikt, niet verkort. Certificatietraject en -vereisten blijven
ongewijzigd.
Er is geen algemeen geldend model voor ingedikte training. Bij meerdere teams die ver van elkaar
opereren (zoals in Duitsland en Frankrijk) zal onze aanpak iets anders zijn dan bij opleiding van
slechts één team of van teams vlak bij elkaar.
Schema 4 en 5 laten zien welke benadering wij in doorsnee hanteren. Intensiteit van training en
certificatievereisten verschillen niet van tweetrapstraining.
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Schema 4: THERAPEUTEN/TEAMS, INGEDIKT (diensten te leveren door of aan therapeuten/teams)
Diensten

Jaar 1

Jaar 2

Cursusdagen

8

-

Opnames van gezinssessies
(adherentie en competentie)

2

2

Het documenteren
(weekoverzichten,
casusconceptualisaties,
casusanalyse en behandelplan)
van 1 casus

1

1

Schriftelijk examen (af te nemen
in twee delen)

1

-

Telefonische consultatie tussen
trainer en team

10x1,5 = 15 uur

10x1,5 = 15 uur

Werkbezoeken trainer aan team

5

4

-

1

(0,5 dag voor het team)
Boosterdag voor hele team

Schema 5: SUPERVISORS, INGEDIKT(diensten te leveren door of aan supervisors)
Diensten

Jaar 1

Jaar 2

8 x 1 = 8 uur

-

Idem, als eerste deel van van de
‘team calls ‘ (Schema 1)

10 x 0,5 = 5 uur

10 x 0,5 = 5 uur

Opnames van supervisiesessies

2

2

Supervisorverslagen

3

3

Opname van gezinssessie
(adherentie en competentie)

2

1

Werkbezoeken trainer aan team

5

4

-

1

Telefonische consultatie met
alleen supervisor

(0,5 dag iedere keer extra
speciaal voor de supervisor)
Boosterdag voor supervisors

10

1.4 Certificatietraject
Tijdstippen van certificatie

-

Cursisten krijgen bij goed presteren certificaat A aan het eind van Jaar 1 (12 tot 16 maanden na
de start van de opleiding, afhankelijk van het tempo waarmee aan trainingsvereisten wordt
voldaan).

-

Certificaat B wordt toegekend aan het eind van Jaar 2, twaalf maanden na uitreiking van
certificaat A.

-

Een supervisor wordt gelijk met zijn/haar team gecertificeerd. Op diens certificaat staat:
gecertificeerd als therapeut en supervisor.

De certificaten worden verleend door SJI, op advies van de trainer(s).
Geldigheid van de certificaten
Het certificaat geeft het niveau aan (A of B) en de maand van toekenning.
- Certificaat A is geldig voor twee jaar, gerekend vanaf het moment van toekenning.
- Certificaten op niveau A worden daarna niet verlengd, omdat het de bedoeling is dat cursisten
doorgaan voor certificaat B.
- Certificaat B wordt voor onbeperkte duur verleend, tenzij er redenen zijn voor SJI om het in te
trekken.
Toekennen van certificaten
Drie weken voor het eind van het opleidingsjaar krijgen de kandidaten de mededeling (a) dat ze
geslaagd zijn, of (b) zo goed als geslaagd zijn maar nog beperkt resterend werk moeten doen om op
tijd te kunnen slagen, of (c) er voorlopig geen sprake is van certificatie. Kandidaten die het niet halen
krijgen apart bericht. Zie de Klapper.
Overhandigen van certificaten
SJI organiseert eens per jaar (in oktober) een feestelijke bijeenkomst, om de certificaten persoonlijk
te kunnen uitreiken. Drie weken voor de bijeenkomst krijgen de geslaagde kandidaten een
uitnodiging. Aanwezigheid is niet verplicht, het is ook mogelijk om het certificaat thuisgestuurd te
krijgen.
Directie/management is welkom bij de uitreiking.
Intrekken van certificaat B
SJI kan certificaat B intrekken als blijkt dat de begunstigde het certificaat valselijk gebruikt,
bijvoorbeeld voor het aanprijzen van zaken die niets van doen hebben met de certificatiebepalingen
van SJI.
1.5 Certificatievereisten
Zie Box 3 (niveau A) en 4 (B).
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Box 3
CERTIFICATIEVEREISTEN NIVEAU A
Heeft de cursist meegedaan aan de hele opleiding? Dit zijn de regels voor verzuim in Jaar 1:

-

De cursist mag van de plenaire cursusdagen er hooguit één verzuimen. Idem voor
supervisordagen (supervisors). SJI geeft de cursist bij verzuim een opdracht ter compensatie
(‘vervangende opdracht’).

-

Van de werkbezoeken mag de cursist er één verzuimen. SJI geeft dan een vervangende
opdracht, in overleg met de trainer en supervisor. De supervisor controleert op de uitvoering
van de opdracht, tenzij de supervisor zelf de afwezige was (dan controleert de trainer).

-

De cursist mag hooguit drie telefonische consultaties missen.
Bij omvangrijker verzuim wordt de cursist als regel niet in de lopende ronde gecertificeerd,
maar kan hij of zij voor herkansing worden doorverwezen naar de volgende.

Certificatievereiste # 1, niveau A MDFT-therapeut

-

De cursist scoort 7,5 of hoger op het schriftelijk examen. Bij de berekening van het cijfer telt
het eerste deelexamen voor 40% mee en het tweede voor 60%.

-

Bij een score tussen de 7,0 en 7,5 geeft de trainer de cursist een aanvullende opdracht (in
overleg met de supervisor, als het om een therapeut gaat).

-

Bij een score onder de 7,0: herexamen nodig. Als herexamen mis gaat, dan wordt de cursist
afgewezen of verwezen naar de volgende ronde.

Certificatievereiste # 2, niveau A MDFT-therapeut

-

De cursist heeft zijn of haar ‘sample case’ goed gedocumenteerd met weekoverzichten,
casusconceptualisaties, casusanalyse en behandelplan.
MDFT werkt in minstens vier domeinen. In de drie maanden voor de certificatie moet per
maand minstens 120 minuten besteed zijn aan het domein van de jongere (sessies met
jongere alleen), minstens 120 minuten aan de ouders (sessies met ouders alleen) en
minstens 120 minuten aan het gezin (sessies met jongere en ouders samen).

-

Ook moet duidelijk zijn dat de therapeut extrafamiliaire systemen in de aanpak betrekt.

Certificatievereiste # 3, niveau A MDFT-therapeut

-

MDFT moet getrouw en competent worden uitgevoerd, aan te tonen via opnames van
gezinssessies waaraan zowel de jongere als zijn/haar ouders deelnemen. Iedere cursist levert
opnames in van 2 van dergelijke sessies met een en hetzelfde gezin.

-

De eerste opname wordt beoordeeld op getrouwheid (MDFT treatment adherence) en de
tweede op zowel getrouwheid als de competentie van uitvoering van MDFT.

-

De getrouwheidsscore voor de laatste opname moet minstens 2,75 zijn.

Certificatie als MDFT-supervisor, niveau A
12

Een cursist moet eerst als MDFT-therapeut gecertificeerd zijn. De trainer beoordeelt of de
kandidaat supervisorkwaliteiten heeft op grond van:

-

ervaringen tijdens de werkbezoeken en de supervisordagen

-

en 2 opnames van supervisiesessies.

de supervisorverslagen (het regelmatige verslag van de kandidaat over het functioneren en
het toekomstperspectief van individuele teamleden en het team als geheel)

De kandidaat moet actief als supervisor hebben gewerkt, met de vereiste frequentie van
teamoverleg en ondersteuning van teamleden, gedurende de drie maanden voorafgaand aan het
moment van de beoogde certificatie.

Box 4
CERTIFICATIEVEREISTEN NIVEAU B
De therapeut en de supervisor moeten hun MDFT-functie minstens 20 uur per week hebben
uitgevoerd zeker in de laatste vier maanden van Jaar 2, dus niet onderbroken door lange
afwezigheid. Dit is nodig voor het opbouwen van ervaring.
Voor het al of niet certificeren van een cursist telt mee of de betrokkene in Jaar 2 alle onderdelen
van de training heeft gevolgd:

-

De bewuste therapeut of supervisor moet op de boosterdag van hun team aanwezig zijn en
de supervisor bovendien op de eigen boosterdag voor supervisors. Lukt dit niet, dan moet de
betrokkene deelnemen aan een andere boosterdag voor teams of supervisors. Als ook dat
onmogelijk blijkt, krijgt de cursist van SJI een vervangende opdracht.

-

De betrokken therapeut of supervisor moet tijdens de werkbezoeken van de trainer aan hun
team aanwezig zijn. Bij eenmalig verzuim: SJI geeft een vervangende opdracht, in overleg
met de trainer en supervisor. De supervisor controleert op de uitvoering van de opdracht,
tenzij de supervisor zelf de afwezige was (dan controleert de trainer).

-

De supervisor mag eenmaal verzuimen voor een supervisordag. SJI geeft dan een
vervangende opdracht.

-

Een therapeut of supervisor mag hooguit drie telefonische consultaties missen.
Bij vaker verzuim: doorverwijzing voor herkansing naar de volgende opleidingsronde.

Certificatievereiste, niveau B MDFT-therapeut

-

De cursist heeft in Jaar 2 opnames van 2 gezinssessies ingeleverd. Een van de opnames wordt
beoordeeld op getrouwheid, de andere op competentie (en opnieuw op getrouwheid als de
eerste score te laag was).

-

De getrouwheidsscore moet minstens 3,0 zijn.
In jaar 2 is een geselecteerde casus (‘sample case’) steeds goed gedocumenteerd
(weekoverzichten, casusconceptualisaties, casusanalyse en behandelplan).
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Certificatievereiste, niveau B MDFT-supervisor
De cursist heeft een opname van 1 zelf uitgevoerde gezinssessie ingestuurd, die als goed werd
beoordeeld op getrouwheid (score 3,0 of hoger) en competentie.
Bovendien heeft de cursist goed gepresteerd afgaande op de opnames van 2 supervisiesessies en
op 3 supervisorverslagen: verslagen van het functioneren en het toekomstperspectief van
individuele teamleden en het team als geheel.

1.6 Licentie
Instellingen met een team met minstens drie leden (onder wie een supervisor) die op niveau B zijn
gecertificeerd, krijgen van SJI een licentie om MDFT toe te passen via het bewuste team.
Toekenning van de licentie
Dit gebeurt per brief, waarin de volgende voorwaarden staan:

-

Het team heeft een supervisor (inzet voor MDFT minimaal 20 uur per week). Die behandelt ook
zelf: minstens één gezin per jaar.

-

Verder telt het team minstens 2 therapeuten met een dienstverband van minstens 20 uur per
week voor MDFT. Caseload is geen criterium, maar moet als ondergrens toch wel jaarlijks 6 tot 8
gezinnen per therapeut bedragen.

-

Het team komt eens per week of twee weken bij elkaar voor een bespreking van een tot twee
uur.

Geldigheid van de licentie
Drie jaar.
Verlenging van de licentie
Eens per 3 jaar.
Aangetoond moet worden dat het team nog steeds draait volgens de minimumvereisten van SJI en
dat de teamleden nog steeds functioneren op certificatieniveau B.
SJI kan de instelling diensten voor tussenliggende jaren aanbieden om de prestaties op peil te
houden en werkwijzen te vernieuwen. Dit vormt geen deel van deze notitie; vraag SJI om meer
informatie.
1.7 Trainers
De opleiding wordt verzorgd door trainers, die als zodanig zijn gecertificeerd door SJI, in overleg met
de MDFT-ontwikkelaars in Miami.
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2 Opleiding: plenaire cursusdagen
2.1 Opleiding Jaar 1 in twee tranches
Stel, er moeten in een ronde 5 teams met elk 4 leden worden opgeleid. Van die vier teamleden is
(minstens) één persoon kandidaat om supervisor te worden. Wij noemen zo’n kandidaat ook wel een
‘sleuteltherapeut’.
De plenaire cursusdagen in Jaar 1 worden in twee tranches aangeboden. Eerst worden de supervisors
(in ons voorbeeld: 5) opgeleid tot therapeut A. Onderdeel daarvan is het volgen van 8 cursusdagen,
verspreid over 4 maanden.
De tweede tranche volgt meteen daarna en duurt 5 maanden. Deelnemers zijn de
sleuteltherapeuten (opnieuw, maar nu groeiend in de rol van supervisor) en alle andere teamleden
(in ons voorbeeld: 20). Supervisors volgen dus tweemaal de cyclus van 8 cursusdagen.
Hieronder wordt gesproken over de Jaarkalender. Er zijn afzonderlijke Jaarkalenders voor supervisors
en therapeuten; zij bevatten de data voor de belangrijkste opleidingsactiviteiten in een jaar.
2.2 Uitnodiging voor Dag 1 - 4
De cursisten krijgen een maand van tevoren een mail met uitnodiging (Klapper).
Wij sturen bij deze uitnodigingsbrief diverse bijlagen mee, waaronder:

-

Jaarkalender Jaar 1

-

Literatuur (jaarlijks te actualiseren door de trainers)

Programma Dag 1 tot en met 8
Manual = handleiding

2.3 Indeling Dag 1 - 4
Dagindeling
De cursisten krijgen het programma toegestuurd.

-

Daarvan hebben de trainers een eigen exemplaar, dat is aangevuld met instructies over te
vertonen dvd-opnames, uit te voeren rollenspellen, te bereiken doelen, te kiezen dia’s.

-

Vaste onderdelen per dag zijn selecties uit de MDFT Master Slide Set, dvd’s van behandelsessies
en oefeningen voor de cursisten (rollenspel) met terugkoppeling van commentaar tijdens
plenaire besprekingen.

-

In Nederland begint Dag 1 met onderlinge kennismaking; gevolgd door een inleiding in MDFT;
bespreking van de theoretische grondslagen van MDFT; het begrip casusanalyse; MDFT op
hoofdpunten; domeinen in het leven van een jongere; en de behandelfases.

-

Dag 2: fase 1 van MDFT (het leggen van een basis); het wekken van behandelmotivatie bij de
jongere en de ouders en het aangaan van allianties.

-

Dag 3: behandelmotivatie bij het gezin als geheel (jongere en ouders); gezinssessies in Fase 1;
enactment; genogram (family plot); het buitengezinse domein.
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-

Dag 4: formulieren (weekoverzichten etc.) voor sessieplanning, casusconceptualisatie,
casusanalyse en opstellen van behandelplan; behandeldoelen en het plannen van interventies;
de overgang van Fase 1 naar Fase 2; indicatiestelling; het monitoren van uitkomsten;
certificatievereisten.

Uit te delen cursusmaterialen
Box 5 laat zien welke cursusmaterialen er op welke dag worden uitgereikt. Dit is bedoeld als
voorbeeld; niet als eeuwigdurend dictaat.
Op Dag 1 krijgen de cursisten opnieuw de Manual, nu in ringband. En ook de bijbehorende
Cursusmap, eveneens in ringband. De Cursusmap bevat onder meer de zogenoemde hand-outs –
samenvattingen van hoofdpunten per onderwerp – en uitdraaien van de sets van te presenteren
dia’s.
Dvd’s
De trainer toont fragmenten uit behandelsessies. SJI vraagt voor het vertonen van die fragmenten
toestemming van het betrokken gezin.
De fragmenten staan op strikt vertrouwelijke dvd’s, waarvan een kopie ligt in de beschermde
opslagruimte van SJI. De trainers verplichten zich tot geheimhouding.

Box 5
ONDERSTEUNING DAG 1 - 4
Algemeen

-

Elke dag moet er een presentielijst zijn, te tekenen door alle aanwezigen: cursisten en
trainers.

-

Er moet op zijn minst 1 beamer zijn, met daarop aan te sluiten laptop. Ook een flap-over.

-

Er moet een printer zijn en een kopieermachine.

Het gezelschap kan zich opsplitsen in groepen van 4 tot 5. Dus zorg ervoor dat er ook kleinere
ruimtes zijn.

Uitreiken aan elke cursist (dia’s en hand-outs hier niet genoemd, want die staan in de
Cursusmap):
Dag 1
- Manual (ringband)
- Cursusmap (ringband)
Dag 4
- Quiz Alcohol en Drugs
- Evaluatieformulier (tevredenheid cursist)
- Procedure opnames van gezinssessies en van supervisiesessies, certificatieniveau A

2.4 Kenmerken van cursisten
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De cursisten moeten digitaal (extranet; § 2.7) de vragenlijst Kenmerken van therapeuten invullen. Zie
Klapper. Dit gebeurt wanneer zij hun extranetsite activeren.
Gevraagd wordt naar: adresgegevens; de naam waarmee de cursist op het certificaat vermeld wil
worden; leeftijd; geslacht; etnische achtergrond; vooropleiding; huidig beroep; hoe lang al
werkzaam; in welke sector; fulltime of parttime; hoeveel ervaring met behandeling van jongeren; en
de therapeutische methoden die de cursist tot nu toe toepast.
2.5 Tevredenheid cursisten
Aan het eind van Dag 4, 6, en 8 peilen wij anoniem hoe tevreden de cursisten waren over de
betrokken opleidingsdag(en). De lijst staat in de Klapper.
2.6 Dagen 5 tot en met 8
Vervolgdagen worden meestal aangeboden in blokken van twee: Dag 5 + 6 en Dag 7 + 8. Daar kan
van worden afgeweken.
De uitnodigingsbrieven hebben dezelfde opzet als eerder voor Dag 1 – 4. Ze worden een maand van
tevoren verstuurd. Zie Klapper.
Bij de brief zitten stukken die cursisten vooraf moeten bestuderen. Om een indruk te geven:
Voor Dag 7 – 8: een publicatie van Templeman over de Parent Child Coercive Cycle, en twee
Nederlandse publicaties over opvoedstijlen. Ook folders over opvoeden.
Voor Dag 7: vertaald hoofdstuk van Minuchin over enactment en een artikel van Liddle over emoties.
Dag 8: Nederlandse publicatie over conflictoplossing tussen ouders en adolescenten, mede in relatie
tot delinquentie.
2.7 Wisseling van mails en brieven tijdens de opleiding
Tussen medewerkers inclusief trainers van SJI en de cursisten en hun instellingen vindt tijdens de
opleiding vele malen communicatie plaats via mail of brief. Iets daarvan is al genoemd.
De Klapper biedt een overzicht.
Alle contacten met ons (Stichting Jeugdinterventies/MDFT Academie) verlopen via de supervisor van
het team. Dan blijft het aantal mails voor ons behapbaar en de communicatie verloopt langs
duidelijke lijnen. De supervisor kan ons altijd benaderen bij onduidelijkheden en verzoeken om
informatie.
Afgezien daarvan: wij zoeken ook zelf op gezette tijden contact met de supervisor en management.
Dit gebeurt 2 maanden na aanvang van de opleiding en 6 weken voor het eind. Indien nodig wordt er
vaker contact gezocht.
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3 Beoordeling van prestaties van cursisten
3.1 Aanwezigheid op cursusdagen en bij andere gelegenheden
De regels voor ‘verzuim’ – voor het niet meedoen aan trainingsactiviteiten – staan in Box 3 en 4.
SJI geeft de cursist bij verzuim een vervangende opdracht, dus bij het missen van

-

een cursusdag
een supervisordag
een werkbezoek van de trainer
een boosterdag voor teams of een boosterdag voor supervisors

De trainer kijkt steeds de opdracht na, behalve voor een werkbezoek: dan kijkt de supervisor na,
tenzij de supervisor zelf de afwezige was (dan de trainer).
3.2 Schriftelijk examen
De theoretische kennis van therapeuten wordt in Jaar 1 schriftelijk getoetst in een examen, af te
nemen in twee delen (eerste deel op Dag 6, tweede op Dag 8).
Het secretariaat van SJI archiveert de ingevulde examens.
De examens worden nagekeken door twee trainers.
Het cijfer voor het totale examen moet minstens 7,5 zijn. Bij de berekening telt het eerste
deelexamen voor 40% en het tweede voor 60%.
Bij een onvoldoende score (onder 7,0) voor het examen krijgt de cursist één herkansing (herexamen).
De datum voor het herexamen staat in de Jaarkalender.
Bij een score tussen 7,0 en 7,5 krijgt de cursist een zogenoemde aanvullende opdracht, die de trainer
vaststelt met de eventuele supervisor.
3.3 Beoordeling van de getrouwheid (adherentie) van uitvoering van MDFT
De procedure staat vermeld in de Klapper.
3.4 Beoordeling van de competentie van uitvoering van MDFT
Zie de Klapper.
3.5 Documentatie ‘sample casus’
De cursist moet voor de geselecteerde casus weekoverzichten insturen (wekelijks),
casusconceptualisaties (1 in Jaar 1 met twee actualiseringen, en 1 in Jaar 2 met één actualisering), en
een casusanalyse en behandelplan.
3.6 Beoordeling van opnames van supervisiesessies
Zie de Klapper.
3.7 Supervisorverslagen
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Zie de Klapper.
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Bijlage A. Functieomschrijving MDFT-therapeut (voorbeeld)

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Functie

MDFT-therapeut

Status

:

NB Vertalen naar eigen functiehuis.

Datum

:

Blad

:

Algemene kenmerken voorziening/afdeling/functie
Multidimensionele Familietherapie (MDFT) is een evidence-based gezinstherapie uitgebreid tot
andere systemen die voor een jongere van belang zijn.
De functie van MDFT-therapeut houdt in het uitvoeren van MDFT vanuit diverse te creëren
therapeutische allianties (met de jongere, met de ouders en met personen uit relevante kringen
[systemen] buiten het gezin). Tot MDFT hoort ook zorgcoördinatie en bemoeizorg.
De MDFT-therapeut werkt in een team van maximaal 5 tot 6 therapeuten en wordt inhoudelijk
gesuperviseerd door een aan het team verbonden MDFT-supervisor.
Doel van de functie
Het toepassen van MDFT bij jongeren en hun ouder(s), om divers probleemgedrag van de jongere
(waaronder delinquentie en verslavingsproblematiek) te verlichten of te verhelpen. De MDFTtherapeut werkt met de verschillende systemen en werkt outreachend.
Op fulltime basis bestaat de case load doorlopend uit 6 - 8 gezinnen bij meervoudige problematiek.
Bij enkelvoudige of bij minder ernstige problematiek is de case load 10 - 12 gezinnen.
Organisatorische positie
De MDFT therapeut is lid van het MDFT-team en krijgt supervisie van de MDFT-supervisor. Het team
is organisatorisch gepositioneerd in afdeling.............................
De leidinggevende van de MDFT therapeut is: .................................
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Hoofdactiviteiten
1. Het toepassen van MDFT
a. Getrouw uitvoeren van MDFT (= volgens de geldende criteria van competentie,
behandelintegriteit [MDFT treatment adherence])
b. Frequent houden van de diverse soorten sessies op kantoor, maar ook elders (zoals bij het
gezin thuis).
c. Deelnemen aan (wekelijkse) supervisie onder leiding van de MDFT-supervisor
d. Per casus opstellen van een casusanalyse
e. Per casus opstellen van een behandelplan
f. Het plannen van sessies (de weekoverzichten)
g. Overleggen met en interveniëren bij partijen uit het extrafamiliaire domein (politie, justitie,
school, vrienden, woon/leefgroep, enz.)
h. Dienen als centraal aanspreekpunt voor kwesties aangaande de (behandeling van de) jonger
i. Uitvoeren of doen uitvoeren van zorgcoördinatie en bemoeizorg
j. Bereikbaar zijn voor de jongere en het gezin als de situatie daarom vraagt.
2. Indien relevant: nauwe samenwerking met de behandelcoördinator (bij dagbehandeling of
residentieel verblijf)
3. Mede zorg dragen voor een geïntegreerde aanpak bij de behandeling van de jongeren in de eigen
organisatie, door actieve deelname aan de onderscheiden vormen van casusoverleg
4. Bijhouden van ontwikkelingen in het vak. Daartoe hoort in ieder geval het meedoen aan door SJI
aangeboden workshops, boostertrainingen, en het bestuderen van de door of via SJI ter
beschikking gestelde informatie over nieuwe ontwikkelingen in MDFT en relevante
wetenschapsgebieden.
5. Actief meewerken aan het beschikbaar stellen van geanonimiseerde behandelgegevens ten
behoeve van ‘monitoring’ en kwaliteitsbewaking.
Profiel van de functie
Kennis

-

Vooropleiding op minimaal HBO-niveau
Opleiding tot MDFT-therapeut
Minimaal 3 jaar ervaring in het werken met jongeren met ernstige gedragsproblemen en/of
sociaal emotionele problemen
Kennis van systeemgerichte benadering.

Specifieke functiekenmerken
Therapeutische houding

-

Vermogen tot empathie
Waardevrije benadering van het cliëntsysteem
Geloven in verandering, optimisme
Schuwt emoties niet
Doen wat nodig is, pragmatisch
Pleitbezorger
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-

Hanteert meervoudige partijdigheid
Kunnen improviseren bij crises
Regisseur en centraal aanspreekpunt zijn bij alle zorgvragen van de jongere en het gezin.

Andere specifieke functiekenmerken

-

Reflecterend vermogen
Feedback kunnen vragen, ontvangen en geven
Goede communicatieve vaardigheden
In teamverband kunnen werken
Kennis van de sociale kaart
Flexibiliteit
Outreachend kunnen werken
Bereidheid tot werken buiten kantoor en kantooruren indien nodig
Telefonisch bereikbaar zijn zowel doordeweeks als in het weekend in situaties die daarom vragen
Openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en ervan uitgaan dat een goede therapeut nooit is
uitgeleerd
Overstijgend kunnen denken
Minstens 20 uur per week als MDFT-therapeut werken.

Additionele taken

Handtekening
voor akkoord
personeelsadviseur:

Handtekening
voor gezien
functiehouder:

Handtekening
voor akkoord
functiehouder:

Datum:

Datum:

Datum:
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Bijlage B. Functieomschrijving MDFT-supervisor (voorbeeld)

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Functie

MDFT-supervisor

Status

:

NB Vertalen naar eigen functiehuis.

Datum

:

Blad

:

Algemene kenmerken voorziening/afdeling/functie

-

-

-

De functie van MDFT-supervisor houdt in het begeleiden en het superviseren van een team van
minimaal 2 en maximaal 5 in MDFT opgeleide therapeuten (hierin niet meegeteld de supervisor
zelf).
De supervisor ondersteunt de teamleden bij en adviseert hen over de inzet en inhoud van MDFT
te richten op de jongere, het gezin en externe systemen (vrienden, school, werk, clubs,
instituties).
De supervisor bevordert en bewaakt bij de teamleden de kwaliteit van de uitvoering van MDFT
en brengt het therapeutisch werk van de teamleden op hoger plan.
De supervisor adviseert het management van de instelling over de randvoorwaarden om MDFT
uit te voeren.
Daarnaast is de supervisor MDFT-therapeut en voert daarom ook zelf MDFT uit.

Doel van de functie
- Stimuleren en begeleiden van team(leden) in het zich eigen maken van en zich houden aan de
principes van MDFT, o.a. door het houden van (wekelijkse) supervisiegesprekken met teamleden
over hun MDFT-cases
- In samenspraak met het management van de instelling faciliteren en realiseren van een positieve
cultuur in de instelling die aansluit bij het gedachtegoed van MDFT
- De MDFT-supervisor is tevens MDFT-therapeut: steeds minstens één casus in eigen behandeling.
Organisatorische positie
De MDFT supervisor maakt deel uit van het MDFT-team. Dit team is organisatorisch gepositioneerd
onder afdeling...................
De leidinggevende van de MDFT-supervisor is: .............................
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Hoofdactiviteiten

-

Supervisie van het team en leden van het team
Supervisie geven aan het MDFT-team en het geven van individuele supervisie (wekelijks) aan
teamleden. Supervisie verloopt via gesprekken, live supervisies, bestudering van door de
therapeuten bij te houden registraties (zie punt 2), en via het opstellen van supervisierapporten.

-

Het zelf kunnen toepassen van MDFT
a.
b.
c.
d.

Opstellen van een casusanalyse
Opstellen van een behandelplan MDFT
Werken met sessieplanningsformulieren
Voeren van systeemtherapeutische gesprekken: met de jongere individueel, met de ouders,
met het gezin, en met vertegenwoordigers van systemen buiten het gezin
e. Aanspreekpunt zijn voor alle systemen die bij een casus aan de orde zijn
f. Interveniëren bij crises in het gezin
g. (Doen) uitvoeren van zorgcoördinatie en bemoeizorg
h. De supervisor helpt in het organiseren van de telefonische bereikbaarheid van de MDFTtherapeuten (en vervanger) in afstemming met de bereikbaarheidsdienst of
consignatiedienst van de instelling.
3. Leveren van input aan SJI ten behoeve van kwaliteitsbewaking
4. Mede zorg dragen voor een geïntegreerde aanpak in de behandeling van jongeren en voor de
daarvoor benodigde communicatie binnen de instelling
5. Bijhouden van ontwikkelingen in het vak en deze in samenspraak met SJI beoordelen op
relevantie voor MDFT
6. Voorzitten en deelnemen aan het wekelijkse MDFT teamoverleg
7. Leveren van inhoudelijke bijdragen aan beleidsontwikkeling voor systemisch werken binnen de
instelling.
Profiel van de functie
Kennis

-

Vooropleiding op minimaal HBO-niveau
Opleiding tot MDFT-therapeut en -supervisor
Minimaal 3 jaar ervaring in therapeutisch werken met jongeren met ernstige gedragsproblemen
en/of sociaal emotionele problemen
Kennis van systeemgerichte benadering
Kennis van psychopathologie
Kennis van de Engelse taal in woord en geschrift.

Specifieke functiekenmerken
Competenties voor therapeutische houding

-

Vermogen tot empathie
Neutrale benadering
Geloven in verandering, optimisme
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-

Schuwt emoties niet
Doet wat nodig is
Pleitbezorger
Meervoudig partijdig
Improvisatievermogen bij interventie bij crises.

Competenties voor de supervisor
De supervisor zorgt ervoor dat het team goed draait.

-

Vermogen tot management
Communicatieve vaardigheden voor het voeren van begeleidingsgesprekken
In staat zijn kennis en vaardigheden over te dragen en teamleden te enthousiasmeren
Overtuigingskracht
Oplossingsgerichtheid
In teamverband kunnen werken
Reflecterend vermogen
Flexibiliteit, bereidheid tot werken ook buiten kantoor en kantooruren
Tijdens de opleiding moet de beoogde supervisor voor minstens 0,5 fte (fulltime equivalent) voor
MDFT beschikbaar zijn.

Additionele taken

Handtekening
voor akkoord
personeelsadviseur:

Handtekening
voor gezien
functiehouder:

Handtekening
voor akkoord
functiehouder:

Datum:

Datum:

Datum:
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