
 

1 Informatiebrochure MBT verdiepingscursus 

 
MBT verdiepingscursus – 

practitioner’s course 
 
 
Duur: 2 dagen, 16u, van 9u-17u 
Taal: Nederlands 
Kostprijs: €500 (excl. btw (21%); €105) 
 
Accreditering voor artsen aangevraagd (‘rubriek workshops’) 

 
Inschrijven kan via de website 
https://www.mbtbelgium.com/mbt-trainingskalender-copy 
  

 
 
Deze training is ontwikkeld door MBT België in samenwerking met 
Anthony Bateman en Peter Fonagy van het Anna Freud National 
Centre for Children and Families (AFNCCF) en wordt gegeven door 
ervaren en gelicentieerde MBT-trainers.  
 
De verdiepingscursus is onderdeel van het MBT opleidings-
programma tot MBT (basis-)therapeut. Voor meer informatie over het 
MBT opleidingsprogramma, kunt u de website 
www.mbtbelgium.com raadplegen. 

Voor wie is deze cursus bedoeld? 
 
Professionals binnen het domein van de geestelijke gezondheidszorg die 
interesse hebben in mentaliseren, MBT, en de behandeling van patiënten 
met een persoonlijkheidsstoornis.  
 
De cursus is multidisciplinair toegankelijk en staat open voor 
psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, systeemtherapeuten, 
(ortho-)pedagogen, verpleegkundigen, vaktherapeuten, maatschappelijk 
werkers, opvoeders, etc. Ervaring binnen een therapeutische setting heeft 
de voorkeur. 
 
Deelname aan de MBT verdiepingscursus is enkel mogelijk indien u 
eerder deelgenomen heeft aan een AFC gelicentieerde MBT 
basistraining.  
 
Over deze training 
 
De 2-daagse MBT verdiepingscursus is een vervolg op de MBT 
basistraining. De eerste cursusdag krijgen deelnemers de kans om met 
eigen casuïstiek hun MBT vaardigheden verder te verfijnen met behulp 
van de ‘adherence and competence’ MBT-schaal. Daarnaast is er ruimte 
om in te gaan op complexe casuïstiek en vragen van de deelnemers.  
Gedurende de tweede cursusdag zal er dieper ingegaan worden op 
overdracht en tegenoverdracht binnen MBT. De verschillende aspecten 
van relationeel mentaliseren komen aan bod, waarbij er geoefend wordt 
met de verschillende stappen van mentaliseren in de relatie. 
 
 

                                   

in samenwerking 
met 
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Dag 1 

 

 
Dag 2 

 
08:30 – 09.00 
 

 
Inloop en koffie 

 
08:30 – 09.00 

 
Inloop en koffie 

 
09.00 – 09.30 
 

 
Kennismaking & doelen 

 
09.00 – 09.15 

 
Terugblik 1ste trainingsdag 

 
09.30 – 10.30 

 
Introductie adherence en competence schaal MBT 
 

 
09.15 – 10.30 

 
Mentaliseren in/van de relatie 
 

 
10.30 – 10.45 
 

 
Koffiepauze 

 
10.30 – 10.45 

 
Koffiepauze 

 
10.45 – 12.15 

 
Verdieping MBT vaardigheden met behulp van de 
adherence en competence schaal MBT 

 
11.45 – 12.15 

 
Mentaliseren in/van de relatie 
 

 
12.15 – 13.15 
 

 
Lunch 

 
12.15 – 13.15 

 
Lunch 

 
13.15 – 15.00 

 
Complexe casuïstiek nav eigen inbreng  

 
13.15 – 15.00 

 
Tegenoverdracht gebruiken binnen MBT 

 
15.00 – 15.15 
 

 
Koffiepauze 

 
15.00 – 15.15 

 
Koffiepauze 

 
15.15 – 16.45 

 
Relationeel mentaliseren 
 

 
15.15 – 16.30 

 
Interpersoonlijk mentaliseren in MBT groepen 
 

 
16.45 – 17.00 

 
Vragen en afsluiting 
 

 
16.30 – 17.00 

 
Vragen, evaluatie en afsluiting 

 


