Algemene informatie voor deelnemers aan de
Masterclass Bipolaire Stoornissen 2022 georganiseerd
door het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS)
_______________________________________________________________________________
Voor wie wordt de masterclass georganiseerd?
De masterclass Bipolaire Stoornissen wordt georganiseerd voor verpleegkundigen, verpleegkundig
specialisten, (GZ-)psychologen en ervaringsdeskundigen werkzaam binnen een GGZinstelling, in
het bijzonder voor hen die gaan werken of sinds kort werkzaam zijn op een poli waar zij mensen
met een bipolaire stoornis behandelen.
Er kunnen maximaal 25 professionals deelnemen aan de masterclass bipolaire stoornissen.
Inschrijving gaat in volgorde van aanmelding en is definitief nadat een bevestiging van ontvangst
van het aanmeldformulier gestuurd is door het bureau van KenBiS.
Wanneer vindt de masterclass in 2022 plaats?
De masterclass bestaat uit 5 dagen verdeeld over 3 blokken:
Blok 1: woensdag 14 en donderdag 15 september 2022 (met overnachting)
Blok 2: maandag 3 en dinsdag 4 oktober 2022 (met overnachting)
Blok 3: donderdag 10 november 2022
Dag 1 start met ontvangst en een introductie. Daarna begint het programma, dat op dag 1
doorloopt tot de avond. Om kennisoverdracht en contact tussen de deelnemers te bevorderen is
ervoor gekozen dag 1 en 2 aan elkaar te koppelen met een overnachting bij de Bergse Bossen.
Voor dag 3 en 4 geldt hetzelfde. Dag 5 is de laatste dag van de masterclass.
Het is niet mogelijk tegen een gereduceerd tarief deel te nemen aan de Masterclass wanneer
deelnemer besluit om niet te overnachten bij de Bergse Bossen.
Wat zijn de kosten voor deelname aan de masterclass?
Professionals werkzaam bij een instelling die deelnemer is aan het Kenniscentrum Bipolaire
Stoornissen kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief. De kosten voor deelname voor de
masterclass bipolaire stoornissen in 2022 zijn als volgt vastgesteld:
€ 950,- per cursist werkzaam bij een instelling aangesloten bij het Kenniscentrum Bipolaire
Stoornissen (KenBiS)
€ 1.900,- per cursist werkzaam bij een instelling die niet is aangesloten bij het Kenniscentrum
Bipolaire Stoornissen (KenBiS)
De factuur voor deelname zal per mail worden verzonden door MKB Assist in Houten. Dit
administratiekantoor verzorgt de financiële administratie van KenBiS.
Waar vindt de masterclass plaats?
De masterclass bipolaire stoornissen wordt georganiseerd bij hotel Bergse Bossen in Driebergen.
Dit hotel is centraal gelegen in Nederland en zowel per auto als met het openbaar vervoer goed te
bereiken. Een routebeschrijving is te vinden op http://bergsebossen.nl/z/omgeving-ligging/.
Overnachting en dieetwensen
Voor de deelnemers wordt er een hotelkamer gereserveerd bij hotel Bergse Bossen in Driebergen
voor de overnachtingen tijdens blok 1 en 2. De reservering wordt gedaan op naam van de
deelnemer.
Mochten er dieetwensen zijn dan kan dit tot uiterlijk een week voor de start van de masterclass
worden doorgegeven aan het bureau van KenBiS via masterclass@kenbis.nl.
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Het programma en de voorbereiding
Deelnemers ontvangen het programma voor de masterclass (onder voorbehoud van wijzigingen)
per post samen met het handboek bipolaire stoornissen. De zorgstandaard en de richtlijn bipolaire
stoornissen komen ook aan de orde in de masterclass. Dit zijn digitale documenten waarvan de link
gedeeld zal worden. Het programma wordt tevens per mail toegestuurd met de bijbehorende
bijlagen. Uiterlijk twee weken voor de start van een nieuw lesblok ontvangen de deelnemers het
programma voor het de betreffende dagen met daarbij de opgegeven literatuur en bijlagen.
Er zijn docenten die aanvullende literatuur meesturen voor het betreffende lesonderdeel. Deze
literatuur wordt per mail meegestuurd met het programma. Ook zijn er docenten die de
deelnemers vragen een opdracht uit te werken en voorafgaand aan de lesdag per mail te
retourneren. Informatie hierover is te vinden in het programma dat per mail rondgestuurd zal
worden.
Bij welke beroepsverenigingen wordt accreditatie aangevraagd?
Voor de masterclass bipolaire stoornissen wordt accreditatie aangevraagd bij de V&VN en de VSR.
Het verwerken van de accreditatiepunten is alleen mogelijk wanneer deelnemers zijn aangesloten
bij deze beroepsverenigingen. GZ psychologen kunnen zelf bij hun beroepsvereniging toekenning
van punten aanvragen. De kosten voor dit verzoek (€ 35,-) kunnen worden gedeclareerd bij
KenBiS.
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