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In antwoord op de brief van de Tijdelijke commissie Onderzoek TBS van 2 januari jl. over de 
opleidingen en in ontwikkeling zijnde opleidingen op het gebied van de forensische zorg en forensische 
psychiatrie, bericht ik u het volgende. 
 
In het door het ministerie van OCW bekostigde en in het door de minister van OCW “aangewezen” 
onderwijs (particulier gefinancierd onderwijs dat aan in de Wet op het Hoger Onderwijs en 
Wetenschappelijk Onderzoek vastgestelde eisen voldoet) zijn er in ons land momenteel géén aparte 
opleidingen op het gebied van de forensische zorg of forensische psychiatrie. Dat geldt ook voor het 
onder auspiciën van andere departementen staande brancheonderwijs. Wel zijn er in de  genoemde 
onderwijssectoren opleidingen die aandacht besteden aan het werken met mensen met een psychische 
stoornis en de mogelijke effecten daarvan, waaronder delictgevaar. Ik wijs in dit verband onder meer 
op de opleidingen: 
 
In het mbo: 
Sociaal Pedagogische Werk (Activiteitenbegeleider, Woonbegeleider psychiatrie) 
Verpleegkundige (Verpleegkundige in GGZ- en Justitiële instellingen) 
 
In het hbo: 
Cultureel Maatschappelijke Vorming  (Activiteitenbegeleider) 
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Activiteitenbegeleider, Woonbegeleider) 
Creatieve Therapie (Creatief Therapeut) 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Maatschappelijk Werker)  
Verpleegkundige (Verpleegkundige in GGZ- en Justitiële instellingen) 
 
In het wo: 
Pedagogische Wetenschappen (Gedragskundige, Orthopedagoog) 
Psychologie (Gedragskundige) 
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In het brancheonderwijs: 
Wo-vervolgopleiding Psychiatrie (Psychiater) 
De opleidingen van mbo- tot wo-niveau bij de Politieacademie (Politieambtenaar) 
 
In het particulier gefinancierde onderwijs (niet zijnde het door de minister van OCW ”aangewezen” 
onderwijs) bestaan er wel verschillende aparte opleidingen gericht op forensische zorg en forensische 
psychiatrie. Het gaat daarbij vooral om praktijkgerichte cursussen op mbo- en hbo-niveau. De 
cursusduur en studiebelasting loopt op tot maximaal één jaar respectievelijk 850 studie-uren. De 
cursussen zijn veelal ontwikkeld in samenwerking met GGZ- en Justitiële instellingen, en worden 
verzorgd door hbo-, en mbo-instellingen (contractactiviteiten) of door een professionele GGZ-
nascholingsinstelling, waarvan de cursussen zijn geaccrediteerd door beroepsorganisaties uit het 
betreffende werkveld.  
 
Voorbeelden van instellingen die bovengenoemde cursussen verzorgen zijn o.m.: 
Hanze Connect (Contractonderwijs in samenwerking met de Hanze Hogeschool) te Groningen met een 
post-hbo-cursus Forensische Psychiatrische Hulpverlening,  
RINO-Groep (nascholingsinstelling in de GGZ) te Utrecht met een basisopleiding Forensische 
Psychiatrie op post-mbo-niveau, Forensische Psychiatrie op post-hbo-niveau en plannen voor een post-
doctorale opleiding Forensische Psychologie,  
VDO-HAN (contractonderwijs in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) met een 
post hbo-opleiding Forensisch psychiatrisch werk.  
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