
 

Inhoudsopgave Syllabus  
Opleiding Recovery Coach 

 

0. Achtergrondinformatie 

1. Over de ACC 

2. Profiel Recovery Coach 

3. Beschrijving lesprogramma 

i. Aantal lesdagen 

ii. Studiebelasting 

iii. Doelgroep 

4. Rechten en plichten tijdens de opleiding 

5. Wat wordt er van je verwacht: 

i. Portfolio 

ii. Reflectieverslagen 

iii. Huiswerkoefeningen 

iv. Intervisie 

v. Proefcliënten 

vi. Theorie-examen 

vii. Praktijkexamen 

viii. Exameneisen en examenreglement 

6. Ethische code 

7. Beroepsverenigingen 

 

1. Module 1: Het raamwerk van herstel 

Literatuur: Sociale denkpatronen – Lucas Derks 

 

1. Uitgangspunten, procedures en screening 

- Definities, gedachtegoed en grondleggers 

- Welke procedures dienen te worden gevolgd in de verslavingszorg 

- Hoe werkt het screeningsproces? 

- Van verslaving tot recovery 

 

2. Sociale kaart en netwerken 

- Wat is een sociale kaart? 

- Hoe werkt deze in de verslavingszorg? 

- Nut en noodzaak van netwerken 

- Welke instanties zijn belangrijk en waarom? 

- Welke procedures gelden in de nazorg? 

- Waar is de recovery coaching in het  verslavingslandschap gepositioneerd? 

 

3. De Ethische richtlijnen en privacy reglementen 

- Morele verantwoordelijkheid en de 10 ethische regels 

- Tegengestelde belangen en het waarborgen van de privacy 

- Groepsopdracht: oefening over morele verantwoordelijkheid en diverse oefeningen 

over ethiek 



 

4. Wetenswaardigheden over de praktijk – waar dien je rekening mee te houden? 
- Overlappingen verslavingscoach/recovery coach/psycholoog 

- Klinieken in Nederland en in het buitenland 

- Recovery communities – nationaal en internationaal 

- Profiel Recovery coach (nader uitgewerkt) 

- Evidence based werken 

- Documentatie 

- Stage’s 

- Persoonlijk statuut 

- Ervaringsdeskundigheid  versus algemene deskundigheid 

- Keurmerk (Personal Brand) 

- ZZP-er 

 

5. Interventies en sociale denkpatronen: 

- Wat is een interventie – de verschillende vormen van interventies 

- Wanneer is een interventie relevant en wie zijn hierbij betrokken? 

- Wat is een terugval, is deze te voorkomen? 

- Wat zijn sociale denkpatronen, hoe werken deze? 

- Hoe verhouden deze zich tot familie denkpatronen 

- Wat is een sociaal panorama? 

- Hoe kan je dit gebruiken in de praktijk? 

- Opdracht: maak je eigen sociaal panorama 

 

6. High-lights module 1 en evaluatie 

- Huiswerkopdracht voor je portfolio 

 

2. Module 2: Algemene en specifieke technieken 

Literatuur – Het gekaapte brein – Paul van Deun 

 

1. Gespreksvoering 

- Opbouw van het intake gesprek 

- Specifieke vragen  

- Inventarisatie drugsgebruik 

- Verder reikende vragen 

- Reflectieve vragen 

- Waarheidsvinding 

- Groei  

- Realiteit 

- Opties 

- Wil/wilskracht 

- Commitment 

- Bemiddelen 

- Bad Cop 

- Evalueren  

- Vervolgtraject  

- Terugvalpreventie   

- Vertrouwelijkheid  



 

- Overeenkomst 

- Voorbeeld overeenkomst  

- Zakelijk en betrokken  

 

2. Werken met het F.A.I.R.-model en diverse oefeningen 

- Huiswerkopdracht voor portfolio 

 

3. Neuro-biologische inzichten 

- Wat is Neurobiologie? 

- Wat is de relatie met verslaving en herstel 

- Oefenen met 2 verschillende casussen 

- Overzicht van belangrijke stappen 

 

4. Verslavingskunde 

- Middelen en hun effecten 

- Persoonlijkheid en verslavingsgedrag 

- Hulpbronnen en informatie voorziening 

- Clean zijn en herstel 

- Oefening: rollenspel echte case + acteur 

 

3. Module 3:  Gedragstherapie, Methoden en Psychologische benaderingen 

Literatuur: An introduction to counselling – John Mcleod 

 

1. Levensfasen 

- De levenslooplijn 

- Oefenen met de levenslooplijn 

- Gebruikersprofielen (voorbeelden) 

- Oefenen met gebruikersprofielen 

- Relevantie van gebruikersprofielen in relatie tot herstel 

 

2. Story-telling 

- De waarde van zelfonthulling: hoe en wanneer? 

- De visionboard methode  

- Metaforisch gebruik van verhalen 

- De gevoelswereld van herstellenden in een verhaal 

- Verhalen van anderen inzetten als instrument 

- Oefenen met verhalen vertellen 

 

3. De multiculturele benadering en verslaving/herstel 

- De oosterse filosofie versus de westerse 

- Religie en geloofsovertuigingen 

- Cultuur en tradities 

- Oefenen met een casus 

 

4. De holistische benadering en verslaving/herstel 

- Spiritualiteit in relatie tot verslaving en herstel: Lichaam, Ziel en Geest 

- Spirituele wetten binnen verslaving 



 

- De  12 stappen van Minnesota 

- Meditatie en mindfulness 

- Diverse oefeningen 

 

5. Cognitieve gedragstherapie en Emotional Freedom Technique (EFT)  

- Het ABC-model 

- De  5 G’s 

- Tappen van de energiepunten en chakra’s 

 

6. Algemene kennis over andere psychologische benaderingen 

- Informatie overdracht 

- Huiswerkopdracht portfolio 

 

4. Module 4:  Familie, Omgeving en Herstel 

Literatuur: It takes a family – Debra Jay 

 

1. Familie Conventies 

- Wat is een familie conventie? 

- Nut en noodzaak van een familie conventie 

- De familieboom 

- Het in beeld brengen van relevantie informatie en de onderlinge verbanden 

- Thema-analyse en rode draad 

- Oefenen familie intake + oefenen met de familieboom 

- Hoe om te gaan met kinderen van een verslaafde? 

- Co-dependency (co-afhankelijkheid): partners die niet los kunnen komen van een 

verslaafde, hoe hiermee om te gaan? 

- Materialisme en egoïsme 

- Over gevoel praten we niet 

- Familieconflicten, -geheimen en onbesproken regels 

- Familieverslaving 

 

2. Herstelgemeenschappen en omgevingsfactoren 

- Wat is een herstelgemeenschap? 

- Waar kan je deze vinden? 

- Nut en noodzaak van herstelgemeenschappen 

- Lid van een herstelgemeenschap komt hierover vertellen 

- Wat is er voor partners van een verslaafde geregeld? 

- Welke invloed kan de omgeving hebben en hoe betrek je deze in het herstelproces? 

           
3. Werken met herstelplannen 

- Wat is een herstelplan? 

- Nut en noodzaak van een herstelplan 

- Voorbeeld herstelplan 

- Dagritme en discipline 

- Nakomen afspraken 

- Rol van de huisarts en instanties bij herstel 



 

- Monitoren van het proces: overzicht houden, bewaken, bijstellen, evalueren 

- De levenscirkel + oefeningen 

- Huiswerkopdrachten 

 

4. Ervaringsdeskundigheid en  Empowerment 

- Waarde en risico’s van ervaringsdeskundigheid 

- Coachen van niet-verslaafde cliënten: nut en noodzaak 

- Wat is Empowerment 

- Empowerment-technieken om negativiteit te doorbreken + oefening 

- Werken met visualisaties en inzichtkaarten 

- De kracht van werken met creatieve middelen + oefeningen 

- Recovery Coach komt vertellen en doet sessie voor de groep 

- Huiswerkopdrachten 

 
Module 5: Presentaties en Examen 

- Presenteer een thema over verslaving en herstel 

(Een ieder ontvangt van te voren via mail een thema waarover verteld moet worden) 

-  Laatste dag: Examen 

 
 

 

 

 

 


