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Beste lezer,

 Zaterdag 10 juni wordt een mijlpaal in het leven van onze 
laatstejaarsstudenten IV. Dan studeren zij af als psychotherapeut 
in de Interactionele Vormgeving. Een vier jaar durende zoektocht 
bracht hen op een nieuwe bestemming. Vanwaar zij nu hun reis 
kunnen verder zetten.    

 Ook binnen de Academie verkennen we binnenkort enkele 
nieuwe paden. met een gloednieuwe jaaropleiding rond trauma, 
nieuwe korte trainingen én een vernieuwd aanbod voor leerkrach-
ten. 

 Onderweg kruisen onze wegen die van andere reizigers. Die 
van Hogeschool Vives bijvoorbeeld, met wie we onze tocht sa-
men verder zetten. Onder dit samenwerkingsverband wordt de 
Vierjarige Therapeutenopleiding tot postgraduaat omgevormd. Of 
die van union university Servië, met wie de Academie een inter-
nationaal congres over psychotherapie organiseert dat sprekers 
over heel Europa samenbrengt. 

 Wij hopen jou op een van deze nieuwe of vertrouwde wegen 
tegen te komen en je mee te kunnen nemen op ontdekking. 

Hartelijke groet,
Hilde Vleugels en Bruno Van den Bosch
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Korte trainingen najaar 2017
ScHAAmTE En kWETSBAArHEID

kEnnISmAkIng mET AcT
BOuW EEn BlOEIEnDE PrAkTIJk

ISlAm En mIgrATIE
mOrPHEuS OP DE SOfA

VAn VErHAlEn En POPPEn
ZIngEVIng AlS THErAPEuTIScH PrIncIPE

rOuW En VErlIES
PAST rEAlITy InTEgrATIOn

BIOgrAfIScH En THErAPEuTIScH ScHrIJVEn

Korte trainingen voor leerKrachten
gEWElDlOZE cOmmunIcATIE In 

uITDAgEnDE klASSITuATIES

WorKshops voor iedereen
fAmIlIEOPSTEllIngEn

Durf TE kIEZEn VOOr JE DrOOmlEVEn
STEmEXPlOrATIE

artiKel
lAATSTEJAArSSTuDEnT I.V.

JOrIS VAn DrOOgEnBrOEck InTErVIEWT
AnnE VAnDEnBrOuckE

artiKel
EA En VIVES SAmEn In ZEE:
EEn AnTWOOrD OP Al JE VrAgEn
POSTgrADuAAT PSycHOTHErAPIE In DE I.V.

jaaropleidingen 2017-2018
InTEgrATIEVE rOuW- En VErlIESBEgElEIDIng
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KORTE TRAININGEN
SchAAmTE EN KwETSbAARhEId

Schaamte is zelden de eerste hulpvraag van een cliënt maar 
ligt er vaak wel onder verborgen of speelt in de relatie met de 
therapeut. Het is een schild dat ervoor zorgt dat we niet hele-
maal zichtbaar worden maar nét daardoor ook verbindingen niet 
aangaan met onszelf, onze verlangens, met anderen en met het 
leven op zich. In deze korte training werken we met creatieve, 
lichaamsgerichte en meditatieve werkvormen en onderzoeken 
we met een systemische bril waar schaamte voor verbinding 
zorgt en hoe dit vorm krijgt op de stoel van de cliënt én the-
rapeut.

Begeleider: katrien cassiers
data: 9  en  23 oktober 2017 - 10u tot 17u
prijs:  € 195 (I.V.-studenten en leden VVTIV: € 160)

KENNISmAKING mET  AcT

De belangrijkste boodschap van AcT is: accepteer wat je zelf 
niet kunt controleren en verbind je ertoe die acties te onderne-
men die je leven verbeteren. Het doel is een rijk en zinvol leven 
te creëren en tegelijk effectief om te gaan met de pijn en de 
stress die erbij horen. AcT is gebaseerd op het idee dat psy-
chologische starheid de voornaamste oorzaak is van depressie, 
angst en vele andere vormen van psychisch lijden. De training 
biedt verschillende tools om als hulpverlener mee aan de slag te 
gaan en zal zeker ook dienen als inspiratie voor jouw persoon-
lijke ontwikkeling.

Begeleiders: Annelies Harvent & moniek van Oss
data: 6  en 13 november 2017 – 10u tot 17u
prijs: € 195 (I.V.-studenten en leden VVTIV: € 160)

bOuw EEN blOEIENdE pRAKTIjK

Je droom is om je eigen praktijk te bouwen, maar je weet niet 
hoe je hieraan begint? Of je hebt al een eigen praktijk, en je 
merkt hoe moeilijk het is om voldoende cliënten aan te trekken? 
Je ervaart hoe moeilijk het is om jezelf of “jouw praktijk” te ver-
kopen? In deze training onderzoeken we samen hoe we jouw 
praktijk meer zichtbaar in de wereld kunnen zetten en bekijken 
we de valkuilen als therapeut bij het opstarten van een eigen 
praktijk. We vertrekken vanuit de theorie en exploreren moge-
lijke niches om vervolgens een gepersonaliseerd marketingplan 
op te stellen.

Begeleider: Jan Jacobs
data: 2 oktober 2017 - 10u tot 17u
prijs: € 100

ISlAm EN mIGRATIE 

De islam heeft in ons huidige maatschappelijke debat een 
centrale plaats. Zowel politici als de gewone man in de straat 
hebben een uitgesproken mening over de verhouding tussen 
integratie en religieuze beleving en de vermeende bedreiging 
die de islam hierop vormt. De dagelijkse praktijk toont ons dat 
de islamitische beleving een belangrijke rol speelt in onder 
andere de partnerkeuze en de opvoedingsstijl. De islam kan 
hierbij verschillende functies vervullen: een maatschappelijk ide-
aal, een culturele achtergrond, een persoonlijke zinsbeleving, 
een waarden- en normensysteem. In de hulpverlening merken 
we eveneens dat een psychische lijdensdruk cultureel-religieus 
gekleurd kan zijn. Aan de hand van een theoretisch kader en 
vooral klinische voorbeelden gaan we in deze tweedaagse sa-
men de dialoog aan over hoe we ons professionele kader in 
het werken met migranten met een islamitische achtergrond 
kunnen hanteren om de hulpverlening te faciliteren.

Begeleider: Amar El Omari
data: 6 en 20 oktober 2017 – 10u tot 17u
prijs: € 195 (I.V.-studenten en leden VVTIV: € 160)

vooR hulpvERlENERs
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mORphEuS Op dE SOfA – 
wERKEN RONd SlAApSTOORNISSEN

De aanpak van slaapproblemen bij cliënten is niet altijd een-
voudig. Er zijn immers veel factoren die de slaapkwaliteit kun-
nen beïnvloeden, en soms hebben cliënten al een lange weg 
afgelegd zonder veel resultaat. In deze training bekijken we 
hoe we vanuit een integratieve visie naar slaap kunnen kijken 
en problemen adequaat kunnen aanpakken. We streven naar 
een integrale aanpak, waarbij verschillende methodieken aan-
gewend kunnen worden naargelang de factoren die bijdragen 
aan het slaapprobleem.

Begeleider: marco Alibertis
data: 5 en 12 december 2017 – 10u tot 17u
prijs: € 195 (I.V.-studenten en leden VVTIV: € 160)

VAN VERhAlEN EN pOppEN – 
hET cONTExTuElE VERhAAl 
IN dE TAAl VAN pOppEN

Deze korte training richt zich tot therapeuten en hulpverleners 
die op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om gesprekken 
met cliënten visueel te ondersteunen. Je leert samen met 
de cliënt gevoelens visualiseren en een beeld opbouwen dat 
duidelijkheid brengt rond omgangsvormen, gedrags- en com-
municatiepatronen, subsystemen en grenzen, verschillen en 
invloeden… eigen aan het cliëntsysteem. De dag begint met 
theoretische duiding en een demonstratie aan de hand van een 
casus uit de groep. In de namiddag kun je zelf actief oefenen in 
kleine groepjes onder supervisie. 

Begeleider: freya Van den Bossche
data: 18 september, 9 oktober, 13 en 27 november 2017 
– 10u tot 17u
prijs: € 390 (I.V.-studenten en leden VVTIV: € 320)
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ZINGEVING AlS ThERApEuTISch 
pRINcIpE

Zingeving en zinbeleving zijn voor volwassen noodzakelijke 
ingrediënten voor enthousiasme en een duurzame geluksbe-
leving. Veel patiënten die zich bij psychologen en therapeuten 
aanmelden, lijden niet zozeer aan psychische of psychiatrische 
problemen, maar worstelen met levensproblemen, problemen 
met het zinvol invullen van de existentie. Zingeving is geen we-
tenschappelijk te beantwoorden vraag waarop een onweerleg-
baar en blijvend antwoord kan worden gegeven. Toch is dit een 
essentiële vraag voor al wie te maken heeft met het begeleiden 
van mensen met levensvragen. Het opzet van deze training is 
een gezamenlijke reflectie over deze problematiek evenals het 
inoefenen en evalueren van mogelijke benaderingen.

Begeleider: gerbert Bakx
data: 23 en 30 november 2017 – 10u tot 17u
prijs: € 195 (I.V.-studenten en leden VVTIV: € 160)

ROuw EN VERlIes

In het therapeutisch werk worden we heel dikwijls geconfron-
teerd met rouw en verlies. De laatste jaren is er een nieuwe visie 
op rouwen ontwikkeld: het duale procesmodel. Het gaat niet om 
loslaten en verwerken, maar eerder om een andere verbinding 
vinden met wat men verloren is. Tijdens deze twee dagen krijg 
je meer inzicht in wat rouwen is. Je krijgt een antwoord op vra-
gen zoals: wat is een normaal rouwproces en wat niet, hoe kan 
ik ondersteunend werken, welke reacties en emoties kan een 
rouwende uiten? We kijken ook naar een aantal werkvormen 
waarmee je het rouwproces kan begeleiden.

Begeleider: Ann Bilsen
data: 18 en 25 september 2017 – 10u tot 17u
prijs: € 195 (I.V.-studenten en leden VVTIV: € 160)

pAST REAlITy INTEGRATION

In deze tweedaagse maak je kennis met het PrI-gedachtegoed 
van Ingeborg Bosch. PrI biedt een helder model waarbij je leert 
te zien hoe jouw verleden je huidige leven ongewenst beïnvloedt, 
en een praktische methode om eruit te geraken. We beginnen 
met die momenten te herkennen waarop je geraakt wordt, over-
vallen wordt in het hier en nu en geen eigen keuzes meer hebt, 
gelimiteerd wordt door angst, boosheid, onzekerheid, etc. Thuis 
ga je  met de manier van zelfobservatie die je geleerd hebt aan 
de slag om hier op de tweede dag naar terug te koppelen. Als 
hulpverlener leer je dankzij deze training je eigen reacties en 
emoties én die van de cliënt beter te begrijpen. 

Begeleiders: marita Plas 
data: 7  en 14 december 2017 – 10u tot 17u
prijs: € 195 (I.V.-studenten en leden VVTIV: € 160)

bIOGRAfISch EN ThERApEuTISch 
SchRIjVEN 

Het positieve effect van schrijven wordt door onderzoek aan-
getoond. Schrijven kan een passend therapeutisch instrument 
zijn. Vooral het schrijfonderwerp en hoe/wanneer de therapeut 
het inzet, bepaalt of schrijven therapeutisch en helend werkt. 
Het gaat niet zozeer om de techniek van het schrijven maar om 
timing en toepassing. Deze korte training richt zich op therapeu-
ten, therapeuten in opleiding en andere hulpverleners die be-
langstelling hebben voor het thema. naast een theoretisch kader 
staat vooral de praktijk centraal in verschillende oefeningen; de 
deelnemers kunnen er naderhand al schrijvend met hun cliënten 
mee aan de slag gaan.

Begeleiders: Jeannette Van Hoek 
data: 25 november en 2 december 2017 – 10u tot 17u
prijs: € 195 (I.V.-studenten en leden VVTIV: € 160)
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KORTE TRAININGEN 
VOOR lEERKRAchTEN

GEwEldlOZE cOmmuNIcATIE 
IN uITdAGENdE KlASSITuATIes

Deze 2-daagse workshop is gebaseerd op het theoretische kader van mar-
shall rosenberg en reikt praktische ideeën om onmiddellijk toe te passen in 
je klas, je relaties, je leven. Je krijgt ontwapende en doeltreffende inzichten 
aangereikt om verbindend te communiceren in plaats van verwijdering en af-
scheiding te creëren.
Je leert geweldloos en verbindend omgaan met conflicten, zonder ze uit de 
weg te gaan, zonder te vechten of te vluchten. Je zal beter in staat zijn om 
onder moeilijke omstandigheden in verbinding te blijven. geweldloze of ver-
bindende communicatie leert je helder en integer uitdrukken wat je denkt en 
voelt zonder de ander aan te vallen of jezelf tekort te doen.

Begeleider: mia Jansen 
data: 5 en 19 oktober 2017
10u tot 17u
prijs: € 195 
(I.V.-studenten en 
leden VVTIV: 
€ 160)
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fAmIlIEOpSTEllINGEN

Een verstoord familiesysteem kan generaties lang doorwer-
ken en voor problemen zorgen, zelfs al is er geen contact. 
Bij familieopstellingen zet de cliënt zijn familie intuïtief neer in 
een opstelling waarbij representanten de familieleden verte-
genwoordigen. Zo wordt het functioneren van het systeem 
blootgelegd en wordt de weg naar  herstel  vrijgemaakt. 

Begeleider: kris Jonckheere
1 zondag: 10 december 2017  – 10u tot 17u
prijs: Eigen opstelling: € 100 – representant: € 50

duRf TE KIEZEN VOOR jE dROOmlEVEN

Zit je zonder dromen of heb je ze zien opgaan in rook? Staat je 
energie op een laag pitje en sleur je jezelf zonder perspectie-
ven door het leven? We ontwerpen opnieuw je levensdoel, iets 
waar je gelukkig van wordt. We zoomen in op een droomdag 
en die wordt dan letterlijk in beeld gebracht door deze te spe-
len. We zoeken de weg terug naar je hart, weg van je hoofd. 
Je gaat zelf aan de slag met je eigen dromen en maakt de 
reflectie hoe je zelf hiermee in de praktijk kan werken. Op de 
tweede dag staan we stil bij die stappen die je moet nemen 
om daadwerkelijk je droom in de praktijk te brengen en de 
uitdagingen die op je pad komen aan te pakken.

Begeleider: cathy camertijn
2 vrijdagen: 22 en 29 september 2017 – 10u tot 17u
prijs: € 195

KORTE TRAININGEN 
VOOR lEERKRAchTEN wORKShOpS VOOR IEdEREEN

STEmExplORATIE

Wil je de mogelijkheden van je 
stem onderzoeken en verder 
ontwikkelen? Wil je de kwali-
teiten ervan verbeteren en ze 
optimaler leren gebruiken? 
Onze spreek- en zangstem 
is slechts een onderdeel van 
wat de stem te bieden heeft. 
In deze workshop zoeken we 
naar andere, onbekende lagen 
van onze stem die energie laat 
stromen in je lichaam. Je komt 
in contact met je emoties, en 
legt de verbinding tussen de 
wereld binnenin je lichaam en 
daarbuiten. We benaderen de 
stem hier als een fysiek en 
energetisch gegeven waarbij 
het lichaam in zijn totaliteit be-
trokken is. We experimenteren 
met allerlei klanken en zoeken 
naar meer eenheid tussen be-
weging, ons lichaam en onze 
stem. We proberen het denken 
en de controle over onze stem 
los te laten.

Begeleider: 
luc Van nyvelseel
1 zaterdag: 
2 december 2017 – 
10u tot 17u
prijs:  € 100
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ANNE vANdENbRouCkE Is psyCholoog 
EN ClIENT-CENTEREd psyChoThERApEuT. 

vANuIT hAAR ExpERTIsE EN ENoRmE 
ERvARINg hEEFT zE jARENlANg sAmEN 

mET hAAR moEdER mAgdAlEEN dE 
bRuyCkERE dE jAARoplEIdINg RoNd 

sEksuEEl mIsbRuIk op dE EduCATIEvE 
ACAdEmIE vERzoRgd. Nu mAgdAlEEN 

jAARoplEIdINg NIET mEER gEEFT, NEEmT 
ANNE dE oplEIdINg ovER EN hEEFT zE dIE 

gRoNdIg hERwERkT ToT EEN bREdERE 
TRAumAoplEIdINg. EEN mooIE AANlEI-

dINg vooR EEN goEd gespREk.

- Joris Van Droogenbroeck

Het was met veel goesting dat ik naar Brugge 
reed, waar Anne woont. En ik werd niet teleur-
gesteld in mijn verwachtingen: het was een fijn 
weerzien met een oud-docent van mij. Een do-
cent aan wiens inzichten en methodieken ik veel 
heb gehad. Dat ik me nu ook weer kon laven aan 
haar uitgebreide kennis en ervaring, verheugde 
me enorm.  

na je psychologie- en psychotherapie-
opleiding heb je vrijwel onmiddellijk 
beslist om je vooral te scholen in het 
thema van seksueel misbruik. vanwaar 
die focus?

Ik had eigenlijk geen keuze. In mijn praktijk kwa-
men de slachtoffers binnen. Als je een psycho-
therapiepraktijk hebt, kan je er eigenlijk niet naast 
kijken. Werken met mensen betekent werken 
met mensen die gekwetst zijn. Ik ontmoette ze 
dus in mijn praktijk en ik wou er genoeg over 
weten om er goed mee te kunnen werken. mijn 
basis psychotherapieopleiding schoot hierin wat 
tekort, waardoor ik besliste me bij te scholen. 
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lAATSTEjAARSSTudENT I.V. 
jORIS VAN dROOGENbROEcK 
INTERVIEwT 
ANNE VANdENbROucKE

Het is voor mij ook nooit een vreemd onderwerp 
geweest. Ik had al een thesis geschreven rond 
de verschillende hulpverleningsmodellen om te 
werken met “incestslachtoffers”. Toen heette 
dat nog zo. Daarnaast was het bij ons thuis een 
thema waarover nagedacht en gesproken werd. 
mijn moeder had ook een psychotherapiepraktijk 
en zag heel veel slachtoffers.     
Ik merkte doorheen mijn studies dat veel men-
sen er wat angstig rond waren. Zo van ‘dat is 
echt toch heel zwaar’. net dat versterkte mijn be-
slissing, want ik heb vanuit mijn mooie kindertijd 
en mijn prachtige ouders een heel stevige basis 
meegekregen. Het gaf me de stevigheid om al 
die verhalen te incasseren en ermee om te gaan. 
Ik moest er dus iets mee doen. 

naast je eigen praktijk werk je ook in 
het caW als teambegeleider en heb je 
zelfs ooit een zijsprong gemaakt om te 
werken met ouders die een buitenlands 
kindje willen adopteren. geen voor de 
hand liggende keuze, lijkt mij?

Ja, ik heb gewerkt op een afdeling binnen het 
cAW waar we ouders screenden die een buiten-
lands kindje wilden adopteren. Van daaruit ga-
ven we adviezen aan de jeugdrechtbank, op de 
vraag of ouders al dan niet geschikt waren voor 
adoptie. Veel mensen vinden dit een vreemde 
uitstap, naast werken met seksueel misbruik, 
maar voor mij sluit dit er perfect op aan. Zowel 
adoptie als seksueel misbruik heeft veel te ma-
ken met primaire hechting en alles wat er in die 
eerste verzorgingsrelaties misloopt. Sommige 
ervaringen van adoptiekinderen kunnen leiden 
tot gelijkaardige kwetsuren als die van kinderen 
die seksueel misbruik hebben meegemaakt. Ei-
genlijk kan je dat nog breder trekken. Als je in 
essentie niet begrepen bent en je hebt nooit je 
plek mogen innemen, wanneer je verwaarloosd 
of genegeerd bent, dan kom je tot dezelfde soort 
kwetsuren.

Welke kwetsuren zijn dit?

Hechtingsproblemen. gelukkig  hebben niet alle 
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adoptiekinderen dat, maar wanneer  kinderen 
bijvoorbeeld heel snel bij hun ouders worden 
weggehaald en herhaaldelijk verschillende ver-
zorgers hebben gehad, dan is de kans groot dat 
ze diep in hun eerste hechting gekwetst zijn. Dat 
kan leiden tot dezelfde kwetsuur als bij seksueel 
misbruik. Beiden zijn in de relatie gekwetst, dat 
is de essentie.  

in  september begin je op e.a. met een 
bredere traumajaaropleiding. vanwaar 
die verbreding?

mama is 25 jaar geleden begonnen met een op-
leiding om incestslachtoffers te begeleiden, maar 
in de loop der jaren is het geëvolueerd naar een 
opleiding voor de begeleiding van slachtoffers 
van seksueel misbruik. De laatste jaren (waarin 
ik als co-trainer werkte) hadden we allebei het 
idee dat we de invalshoek van seksueel misbruik 
gebruikten om een aantal kaders te duiden. Die 
kaders kan je ook toepassen op  andere vormen 
van vroegkinderlijk trauma.  Die kunnen komen 
uit misbruik, maar ook mishandeling, verwaarlo-
zing, of er niet mogen zijn en altijd in dezelfde 
rigide patronen van de ouders moeten stappen. 
mijn moeder had een therapiemodel waarin ze 
een aantal aspecten benadrukte die heel belang-
rijk zijn voor slachtoffers van seksueel misbruik, 
maar uiteindelijk zijn die aspecten belangrijk voor 
alle slachtoffers.

is deze opleiding er dan vooral voor 
mensen die willen werken met slachtof-
fers van vroegkinderlijk trauma?

“Trauma is in essentie controleverlies, 
daarom probeer ik mijn cliënten zo snel 

mogelijk weer controle te geven.”

niet per se. Je kan het breder trekken. Bij-
voorbeeld bij mensen die slachtoffer zijn van 
verkrachting, geen vroegkinderlijk trauma, zie je 
eenzelfde soort geschokt zijn, eenzelfde soort 
wantrouwen naar anderen. Het niet meer durven 
vertrouwen in de relatie die je met mensen hebt. 
De mate waarin verschilt natuurlijk, maar het zijn 
dezelfde fenomenen die je ziet. In die zin zijn we 
beginnen nadenken of het nog wel nut heeft om 
dit een opleiding rond seksueel misbruik te noe-
men. We bieden immers een kader aan waar-
mee je met elk soort trauma kan werken.

er bestaan ook trauma’s die los staan 
van de relatie. ik denk aan auto-on-
gevallen, het pukkelpop-drama of de 
aanslagen in Zaventem. dat is toch een 
ander soort trauma?

Ja, maar binnen de opleiding bieden we ook 
voor het omgaan met deze trauma’s een kader. 
Het basiskader blijft hetzelfde, maar naargelang 
het soort trauma kan je er een aantal aspecten 
aan toevoegen. De mate waarin je opvang ge-
kregen hebt en de mate waarin je erkenning 
krijgt voor het feit dat je iets verschrikkelijks 
hebt meegemaakt en dat je daarin gekwetst 
bent, zijn belangrijke factoren die mee bepalen 
welke gevolgen je eraan overhoudt. Dat is zo 
bij vroegkinderlijke trauma’s, maar evengoed 
bij shocktrauma’s zoals Pukkelpop. Zo kan je 
met dezelfde bril leren kijken naar mensen die 
kwetsuren hebben meegemaakt. Het is dus een 
brede opleiding waarin algemene kaders worden 
aangereikt die je op verschillende trauma’s kunt 
toepassen. 
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Maar er komen wel een aantal accent- 
en inhoudsverschillen t.o.v. de vorige 
opleiding?

Ja, ik heb een aantal veranderingen doorge-
voerd. Vanuit mijn eigen opleiding en vanuit het 
feit dat ik een stuk jonger ben dan mijn moeder, 
heb ik er een aantal meer wetenschappelijke ac-
centen ingelegd. Daarnaast hebben we ook het 
therapiemodel verder uitgewerkt. En ik zeg ‘we’ 
omdat, ook al geeft mijn mama de opleiding niet 
meer, we het laatste jaar veel aan het praten zijn 
geweest over een aanvulling van dat kader. We 
hebben die in een workshop in nederland uitge-
test en met de reacties zijn we verder aan de slag 
gegaan. Ondertussen gebruik ik dat kader ook 
binnen mijn therapieën en heb ik er een twee-
daagse rond gegeven op de Academie. Overal 
viel me het enthousiasme van de deelnemers op, 
omdat het een heel helder en eenvoudig kader is 
om met  mensen aan de slag te gaan.

Wil je al een tipje van de sluier rond dat 
kader oplichten?

Het hier volledig uitleggen zou ons te ver leiden,  
maar ik wil er wel een aantal essentiële elemen-
ten uithalen. Zo blijft de therapeutische relatie de 
basis van alles, maar vind ik het ook belangrijk 
om te kijken naar de patronen waarin de cliënt 
vastzit en wat er beweging in kan brengen. Wat 
helpt mensen om uit die rigide patronen te ge-
raken? 
Voor mij is het ook belangrijk om met een een-
voudig kader te werken dat in eenvoudige men-

sentaal kan uitgelegd worden, zodat je het ook 
aan cliënten kan meegeven. Dat kan hen een 
houvast geven in hun eigen leven, waardoor ze 
zelf veel meer kunnen vastnemen. 
Trauma is in essentie controleverlies, daar heb 
je geen controle over. Ik probeer mijn cliënten 
zo snel mogelijk weer houvast te geven zodat 
ze ook kunnen voelen: hiermee kan ik aan de 
slag. Het is juist daarom dat therapie geen hocus 
pocus mag zijn, dat cliënten denken ‘wat doet 
die therapeut met mij?’. Ik leg altijd heel helder 
uit wat ik doe en waarom ik dat doe. 
Het is ook de bedoeling dat therapeuten heel 
snel voelen dat ze hiermee kunnen werken. 
We hebben heel veel kaders waarvan sommige 
maar half uit te leggen vallen. Ik heb geprobeerd 
dat een stuk te vereenvoudigen en mijn ervaring 
is dat dit werkt. 

jouw bevlogenheid valt nog maar eens 
op als je hier over spreekt!

(lacht) Ja, en dat is omdat ik altijd denk vanuit de 
krachten die mensen hebben. Dat zien we al bij 
kinderen. kinderen proberen zichzelf te redden, 
ze ontwikkelen patronen om overeind te blijven. 
Dat zit in de mens ingebakken en die patronen 
worden in de klassieke visies gezien als proble-
matisch en worden syndromen of symptomen 
genoemd. Eigenlijk kan je leren de taal van het 
symptoom te begrijpen, en van daaruit kan je 
heel veel doen. 
Ik geloof in de natuurlijke tendens van de mens 
om vooruit te willen, en bij mijn cliënten zie ik 
krachtige mensen die overleefd hebben, maar 

lees alles over 

de nieuwe 

traumaopleiding 

in deze Interactief 

op pg. 23
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die vastzitten in hun symptomen en er alleen 
de negativiteit van zien. Die cliënten kunnen ook 
leren om de taal van het symptoom te begrijpen 
en de bedoeling ervan te leren snappen.

dat lijkt me voor cliënten heel belang-
rijk. alleen al om met meer mildheid 
naar jezelf te kunnen kijken.

Absoluut, en deze manier van werken past ook 
in de actuele tendens binnen de hulpverlening 
om meer krachtgericht te werken. In de oplei-
ding kijken we heel erg naar krachten, wat men-
sen wél kunnen. Voor mij hoeven ze niets af te 
leren, ze kunnen alleen maar iets bijleren. Dat 
zat er bij magdaleen al in, en dat blijft. Vertrek-
ken vanuit de krachten van cliënten, vertrekken 
vanuit groeikrachten en het verlangen om te 
groeien, dat maakt ons enthousiast.

dankjewel om het model wat toe te 
lichten. Blijft het ook –zoals eerder bij 
Magdaleen- een ervaringsgerichte op-
leiding?

Zeker. Ik bied een theoretisch kader, waarmee 
we vervolgens ervaringsgericht werken. Er zijn 
ook andere traumaopleidingen, waar je heel wat 
kaders en methodieken krijgt waarmee je ook 
gaat oefenen.  maar ik vertrek in de eerste plaats 
vanuit hoe het voelt voor onszelf; wat wij hier 
rond ervaren. Het is dus een heel ervaringsge-
richte opleiding. 

de laatste jaren zijn er heel wat me-
thodieken ontwikkeld om te werken 
met trauma. je hebt de somatic expe-
rience-beweging van peter levine maar 
ook eMdr, Brainspotting, tre… Bij die 

methodieken zie je twee richtingen: aan 
de ene kant het belang van exposure 
(eMdr is daar het bekendste voorbeeld 
van), en aan de andere kant het belang 
van lichaamsbewustzijn (zoals bij so-
matic experience). hoe sluit deze oplei-
ding hierop aan?

Het is mijn bedoeling om geen enkel model uit te 
sluiten. Voor mij kan elke therapeut deze metho-
dieken perfect combineren met het model dat ik 
uitleg. Het is zoals je zegt: veel van die technie-
ken hebben te maken met exposure maar ook 
met lichamelijke awareness. Dat is niet uit den 
boze of verboden in de manier waarop ik werk. 
maar bij alles wat met exposure te maken heeft, 
vind ik het heel belangrijk dat je als therapeut 
een onderscheid maakt tussen naar de beelden 
kijken en herbeleving. Herbeleven is in mijn idee 
het opnieuw meemaken en dus opnieuw con-
troleverlies. Dat helpt de cliënten niet verder. Het 
houdt ze alleen maar in shock.
Je kan wel naar de beelden en naar de ervaring 
kijken, maar het moet altijd blijven vanuit het nu. 
‘Ik ga nu terugkijken naar wat er toen op dat mo-
ment met mij is gebeurd.’ Blijf dus met je cliënten 
in het nu, en breng ze niet terug naar ‘toen’ want 
dan schieten ze in herbelevingen en daar heb-
ben ze niks aan. Je merkt dan dat ze uit contact 
gaan, dat je bijna geen reactie meer krijgt en dat 
ze gigantisch in angst schieten. 

dat kan hertraumatiserend werken.

Ja, dat werkt hertraumatiserend. Ik probeer juist 
met mijn cliënten te kijken: hoe krijg je dit zelf in 
handen? Hoe kan je dit zelf controleren, hoe kan 
je daar grip op krijgen? Ik sluit het terugkijken 
naar wat er gebeurd is niet uit, maar we kijken 
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wel vanuit het nu en vanuit de capaciteiten die 
we nu ontwikkelen. We vallen niet terug in de 
machteloosheid. 
Ook werken met lichamelijke gewaarwordingen 
en met lichaamswerk is goed, maar ook daar 
moet je als therapeut zeker blijven kijken of ze 
wel in het nu blijven. Het gaat dus over: kan 
ik nu terug contact hebben met mijn lichaam, 
wat voel ik nu in mijn lichaam en waar voel ik 
dat. Al deze methodieken zijn enorm nuttig en 
belangrijk, maar moeten altijd vanuit het hier en 
nu gebeuren. De cliënten moeten weten waar 
ze zijn en wat ze doen. En als therapeut moet je 
dat ook weten.

dat kan ik zeker volgen, ook vanuit de 
grondige uitleg die ik in de opleiding van 
jou gekregen heb rond dissociatie en 
dis (dissociatieve identiteitsstoornis). 
Blijft dat erin?

Ja. Ik denk niet dat je met trauma kunt werken 
zonder dissociatie te ontmoeten. Dissociatie 
is een reactie op trauma dus daar kan je niet 
omheen. 

Wat wel nieuw is, is dat er een gast-
college verzorgd wordt door amar el 
omari, een psycholoog en therapeut met 
islamroots. in dat college zal het gaan 
over migratie en trauma. vanwaar die 
insteek?

Omdat we als maatschappij daar niet meer 
omheen kunnen. Als we willen geloven in een 
maatschappij waar we met elkaar samenleven, 
moeten we ook begrijpen wat mensen meema-
ken als ze migreren of moeten vluchten. Ik vind 
dat we ook moeten kunnen luisteren naar wat 

die mensen ervaren. Hier speelt ook een cul-
tuurverschil, ik heb de cultuur van de vluchtelin-
gen niet en daarom vind ik het ook heel zinvol 
dat er iemand vanuit die cultuur hierover komt 
praten. Hij zal het hebben over de realiteit die 
vluchtelingen ervaren en de trauma’s die daar-
mee gepaard gaan. 
We moeten ook bewust zijn van het feit dat de 
relatieopbouw anders kan zijn. Je zit met taal en 
andere culturele verschillen en dus met andere 
manieren van kijken. Vanaf het moment dat je er 
bewust van kan zijn, kan je het op tafel leggen en 
er iets mee doen.

het is een deel van onze realiteit gewor-
den.

Ja, die mensen zijn zich nu volop aan het instal-
leren, en dan ga je eerst naar de primaire be-
hoeftes. Ze zoeken een dak boven het hoofd, 
een inkomen, ze proberen de taal te leren en 
ergens een plaats te verwerven in onze maat-
schappij. Als die primaire behoeftes min of meer 
ingevuld zijn, komen ook die andere behoeftes 
naar boven. Dan komt de vraag ‘wat heb ik mee-
gemaakt en welke verstoring heeft dat gebracht 
in mijn leven?’. Ik vind het daarom broodnodig 
dat we daarover opgeleid worden, want ik denk 
dat we niet meer zullen kunnen werken binnen 
de hulpverlening zonder ook met vluchtelingen 
te werken. Is het nu niet, dan zal het binnen en-
kele jaren zijn. 

dankjewel voor het interview, anne.
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EA EN VIVes
SAmEN IN ZEE!
VANAf hET AcAdEmIEjAAR 2017-2018 wORdT 
dE VIERjARIGE ThERApEuTENOplEIdING EEN 
pOSTGRAduAATpSychOThERApIE IN dE 
INTERAcTIONElE VORmGEVING, INTEGRATIEVE 
pSychOThERApIE EN cOuNSElING mET 
clIËNTGERIchTE-ExpERIËNTIËlE bASIS, 
IN ASSOcIATIE mET hOGeschOOl VIVes. 
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Wat verandert er aan de vierjarige therapeutenopleiding?

Het belangrijkste verschil is dat de Vierjarige Psychotherapeutenopleiding een 
postgraduaat wordt en afgestudeerden dus een postgraduaatgetuigschrift krijgen.
De inhoud, structuur en opbouw van de Vierjarige psychotherapeutenopleiding blijft 
behouden. Ook de locatie blijft dezelfde. Binnen de opleiding wordt de examen- en 
evaluatieregeling van VIVES gevolgd. In de loop van de opleiding kunnen enkele 
kleinere wijzigingen met betrekking tot studiepunten en evaluatievormen worden 
doorgevoerd.

Wat BeteKent deZe saMenWerKing voor toeKoMstige en 
huidige i.v.-studenten?

•	 voor	toekomstige	I.V.-studenten:
- De toelatingsvoorwaarden voor toekomstige I.V.-studenten blijven on-

veranderd. Dat betekent dat kandidaten over een bachelordiploma in de 
menswetenschappen moeten beschikken. Ook wie nog aan zijn studie 
bezig is, maar afstudeert voor het afronden van de I.V.-opleiding, mag aan 
de opleiding beginnen. Verder strekt ervaring in het werkveld tot de aanbe-
veling en wordt van deelnemers verwacht  dat zij belangstelling tonen voor 
levensprocessen en het begeleiden hiervan en dat zij bereid zijn een eigen 
therapeutisch leerproces aan te gaan.

- geïnteresseerden komen nog steeds op intakegesprek bij de Educatieve 
Academie. na de positieve evaluatie van dit gesprek door de Academie 
kan de kandidaat zich inschrijven bij de Educatieve Academie. In een latere 
fase krijgt de student een uitnodiging om zich ook bij Vives Hogeschool in 
te schrijven. Deze tweede inschrijving is noodzakelijk, maar volledig kos-
teloos. Wie al ingeschreven is voor academiejaar 2017-2018 mag een 
uitnodiging tot inschrijving bij Vives verwachten.

- Alle studenten krijgen een studentenkaart.
- na de succesvolle afronding van de vierjarige opleiding krijgt de student 

een postgraduaat getuigschrift.

•	 voor	huidige	I.V.-studenten:
- Studenten die in het academiejaar 2017-2018 in het eerste tot derde jaar 

zitten, vallen onder het samenwerkingsverband. Zij krijgen een uitnodiging 
om zich kosteloos online bij Vives in te schrijven. na de succesvolle afron-
ding van de vierjarige opleiding krijgen ze een postgraduaat getuigschrift.

- Studenten die in het academiejaar 2017-2018 in het vierde jaar zitten, val-
len (voorlopig) niet onder het samenwerkingsverband. Dit heeft te maken 
met een lager aantal stage-uren. De Educatieve Academie onderhandelt 
met Vives over de mogelijkheid dat studenten die vrijwillig meer stage-uren 
opnemen toch een postgraduaatgetuigschrift krijgen. meer nieuws hierover 
volgt.

lEes hIER EEN 
ANTwOORd Op 
Al jE VRAGEN.
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INTEGRATIEVE pSychOThERApIE EN cOuNSElING 
mET clIËNTGERIchTE-ExpERIENTIËlE bASIS

Het Postgraduaat Psychotherapie is een Vierjarige Therapieopleiding in de Interactionele Vormgeving in samenwer-
king met Hogeschool Vives. De Educatieve Academie vzw is door de EAP (European Association Psychotherapy) 
geaccrediteerd tot EAPTI (European Accredited Psychotherapy Training Institute). De Vierjarige Therapieopleiding 
bestaat uit 120 EcTS punten en voldoet volledig aan de EcP-norm. Afgestudeerde  therapeuten in de Interactionele 
Vormgeving komen hierdoor rechtstreeks in aanmerking voor hun European certificate for Psychotherapy.

De opleiding is gebouwd op en onderscheidt zich door volgende peilers:
•	 Ervaringsgericht	leren,	theoretische	kaders	en	praktisch/technisch	oefenen	komen	evenredig	aan	bod.
•	 De	werkalliantie	en	de	grondhouding	zijn	de	bedding	van	deze	integratieve	psychotherapie.
•	 Heldere	 integratieve	 kaders	 ondersteunen	 onze	methode:	 I.V-driehoek,	 vier	 kwadranten,	 integratief	 en	

integraal ontwikkelingsmodel, hypothesemodel.
•	 De	docenten	zijn	integratieve	therapeuten	gespecialiseerd	in	één	of	meerdere	basisrichtingen	in	de	psy-

chotherapie (experiëntieelgeoriënteerde, cliëntgerichte, systeemgeoriënteerde, cognitieve-gedragsthe-
rapiegeoriënteerde, analytisch-georiënteerde) en/of een bepaalde specialisatie zoals traumaverwerking, 
koppeltherapie, lichaamswerk. Alle docenten doen ook therapeutische begeleidingen, meestal binnen een 
eigen praktijk. 

Lees en download de gloednieuwe infobrochure op www.educatieve-academie.be

pOSTGRAduAAT 
pSychOThERApIE IN 
dE INTERAcTIONElE 

VORmGEVING
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vooR ThERApEuTEN EN hulpvERlENERs

jAAROplEIdINGEN
2017 - 2018

INTEGRATIEVE ROuw- EN VERlIesbEGElEIdING
“Er is een tijd voor alles.” – (Pred. 3:1-15)

Tijdens deze jaartraining willen we dieper ingaan op hoe je op een integratieve 
manier met rouw en verlies kan omgaan, met aandacht voor ervaren (voelen), 
betekenis geven (denken) en gericht handelen (doen). Je krijgt een antwoord op 
vragen zoals: wat is een normaal rouwproces en wat niet, hoe kan ik ondersteu-
nend werken, welke mogelijke interventies kan ik doen. We gaan ook uitgebreid in 
op andere vormen van verlies dan door de dood. Daarnaast is er ruimte voor het 
inbrengen van eigen casussen en gaan we heel praktisch een aantal tools oefenen.

Begeleider: Ann Bilsen
data: 10 maandagen in 2017-2018
prijs: € 1095 

mINdfulNesS VOOR hulpVERlENERS
“Feelings come and go like clouds in a windy sky. Conscious breathing is 
my anchor.”  – Thich Nhat Hanh

In deze jaaropleiding leren we hoe je mindfulness kan integreren in je hulpverle-
ningspraktijk. Enerzijds wordt er een basis mindfulness training aangeboden en 
bekijken we hoe mindfulness je kan helpen om de therapeutische aanwezigheid en 
de empathische afstemming met je cliënt of patiënt te bevorderen, hoe je de thera-
peutische relatie kan verzachten en verdiepen, en hoe je jezelf tegen een burn-out 
kan beschermen. Anderzijds bekijken we heel gericht hoe bepaalde mindfulness-
technieken kunnen worden ingezet in een integratieve behandeling van bepaalde 
psychische problemen.

Begeleider: marco Alibertis
data: 10 donderdagen in 2017-2018
prijs: € 1095 
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jAAROplEIdINGEN
2017 - 2018

lEREN wERKEN mET 
fAmIlIEOpSTEllINGEN

“Door een opstelling krijgt de familieziel 
een duwtje in de goede richting.” – Bert Hellinger

Wij zijn allen deel van een familiesysteem. De 
relatie met partner, ouders, kinderen en familie 
brengt niet alleen voldoening en geluk maar ook 
frustratie en teleurstelling. Thema’s waar we als 
individu mee worstelen, vinden dikwijls hun oor-
sprong in de familie waarin we zijn opgegroeid 
en openbaren zich in onze huidige relaties.  Op 
respectvolle wijze therapeutisch werken met 
een persoon, relatie of gezinstherapie vraagt 
om specifieke technieken, strategieën en aan-
dachtspunten. Het tussenmenselijke verkeer en 
de verbindingen tussen individuen krijgen meer 
aandacht. met behulp van familieopstellingen 
kunnen spanningsvelden in een systeem op een 
eenvoudige en ontroerende manier zichtbaar 
gemaakt worden. Dit kan de start zijn voor een 
proces van integratie en heling.

Begeleider: kris Jonckheere
data: 10 dinsdagen in 2017-2018
prijs: € 1095 zonder basismodule / € 1295 
met basismodule 

INTEGRATIEVE cREATIEVE OplEIdING
“Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer 
te geven, maar het innerlijk... dat is de echte werkelijkheid.”  
– Aristoteles 

Deze praktijkgerichte opleiding wordt integratief opgebouwd en 
verbindt de vier disciplines van de creatieve therapie (beeldende 
werkvormen, dans, drama en stem) met het therapeutisch be-
geleiden. De stafdocenten verbinden deze vier werkvormen met 
de basisprincipes van de Interactionele Vormgeving, die als kader 
voor deze opleiding fungeren.  Je leert een scala van diverse 
kunstzinnige vormen integratief te hanteren in je therapeutische 
werk, ontdek de meerwaarde van het creatieve medium in het 
begeleiden van therapeutische processen en verfijnt je eigen cre-
ativiteit.

Begeleiders: Suzanne kempeneers, kris Jonckheere, 
katrien cassiers, Pat Van lantschoot & luc Van nyvelseel
data: 18 dinsdagen in 2017-2018
prijs: € 1775 zonder basismodule / € 1975 met basismodule 
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GespEcIAlISEERdE jAAROplEIdING 
KINdERThERApIE

“It is easier to build up a child than to repair broken adults.” 
– Frederick Douglass

Veel methodieken in de begeleiding van volwassenen zijn minder 
of niet bruikbaar in het werken met kinderen. Zij vragen vaak een 
andere taal, een doe-taal, een voel-taal, een speeltaal, een woor-
denloze taal,... Tijdens deze jaartraining willen we therapeuten 
kennis laten maken met die verschillende talen en hun concrete 
handvatten aanreiken om kinderen en jongeren dat steuntje in de 
rug te geven of de bodem of grens die ze nodig hebben. naast 
het aanreiken van de theoretische achtergrond bieden we onder 
andere deze werkvormen aan: tekenen, schilderen , bewegings-
expressie, ademhaling – en ontspanningsoefeningen, visualisa-
ties, meditatief boetseren, teksten en muziek...

Begeleiders: katrien cassiers & Jona Den Aantrekker
data: 10 maandagen in 2017-2018
prijs: € 1650

ZANdSpElThERApIE - VOlZET
“You can learn more about a person in an hour of play than in 
a year of conversation.” – Plato

Het werken met zandspel past mooi in een integratieve cliëntge-
richte aanpak waarin het zoeken naar betekenis van de cliënt, de 
ruimte voor zijn proces en het vormgeven aan nieuw handelen 
elkaar aanvullen en versterken. Door het uiterlijk neerzetten van 
wat binnenin leeft, ontstaat een afstand die overzicht, inzicht en 
bewegingsmogelijkheden zichtbaar maakt. Er ontstaat letterlijk 
bewegingsvrijheid die ruimte schept voor iets nieuws waardoor 
het individuatieproces vorm kan krijgen. In deze praktische op-
leiding staan oefeningen centraal. We onderzoeken ook wat het 
effect van vraagstelling en aanwezigheid van de therapeut inhoudt 
en hoe we als therapeut hierin een helende ruimte kunnen schep-
pen voor het proces van de cliënt.

Begeleider: katrien cassiers
data: 6 maandagen in 2017-2018
prijs: € 660
 

dE mETApOSITIE VAN dE 
SupERVISOR

The conductor of an orchestra doesn’t make 
a sound. He depends, for his power, on his 
ability to make other people powerful. 
– Benjamin Zander

Supervisie is een vak apart. Het vergt een brede 
ervaring en diepgaand inzicht in de mechanis-
mes van de hulpverlening. Bijkomend moet de 
supervisor de vaardigheid beheersen om de 
“cliënt”, een collega met name, te coachen in 
zijn interacties en interventies ten overstaan van 
zijn cliëntsysteem en het hulpverleningsproces. 
De supervisor moet dan ook rapport krijgen met 
enerzijds de supervisant en zijn proces, maar an-
derzijds ook met het cliëntsysteem dat bespro-
ken wordt. Belangrijk hierin is dat hij de stijl, de 
persoonlijkheid, de keuzes, het proces van de 
supervisant diepgaand respecteert en zodoende 
activeert. Het 7 eyed model for supervision is 
een systemisch model, ontwikkeld door Peter 
Hawkins en robin Sohet om te werken met 
individuen, groepen en organisaties. In deze 
achtdaagse training verbinden we op basis van 
dit model, de 7 perspectieven met de denkka-
ders en integratieve keuzes van de Interactionele 
Vormgeving.

Begeleiders: Bruno Van den Bosch & 
marleen Van laere
data: 8 dinsdagen in 2017-2018
prijs: € 880
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NIEuw!
TRAumAVERwERKING

Als hulpverlener ontmoeten we dagelijks 
mensen die lijden aan de gevolgen van 
een traumatische ervaring. Bij velen is het 
vertrouwen in de ander zwaar bescha-
digd en staan angst, wantrouwen, schuld 
en schaamte voorop. Vertrouwen is de 
basis van de therapeutisch relatie, maar 
hoe bouw je een vertrouwensrelatie op 
met iemand die zo diep geschonden is 
in vertrouwen? Als begeleider leren we 
meer inzicht te krijgen in het proces dat 
zich afspeelt in de cliënt, in onszelf en in 
de interactie tussen ons beiden. We leren 
overdracht en tegenoverdracht begrijpen, 
kijken naar macht en onmacht, en disso-
ciatie als overlevingsmechanisme. Vanuit 
een theoretische achtergrond gaan we 
praktijkgericht vanuit de eigen ervaring 
aan de slag.

Begeleider: Anne Vandenbroucke 
gastles: Amar El Omari
data: 10 maandagen in 2017-2018
prijs: € 1095

bASISmOdulE ‘dE ThERApEuTISchE
wERKRElATIE’

Deze inleidende tweedaagse gaat aan de jaaropleidingen ‘leren 
werken met familieopstellingen’ en ‘Integratieve creatieve thera-
pie’ vooraf en werkt rond de therapeutische grondhouding en 
het opbouwen van een goede werkrelatie met de mensen die 
je begeleidt. De basismodule is facultatief voor wie de Vierjarige 
Therapeutenopleiding gevolgd heeft of aan het volgen is, of wie 
deze kennis op een andere manier heeft verworven. 

Begeleiders: katrien cassiers
data: 9 en 10 september 2017
prijs: € 200

Meer informatie en inschrijven op 
www.educatieve-academie.be.
Lees op onze website alles over 

kmo-portefeuille, opleidingscheques 
en betaald educatief verlof.

Betaald Educatief Verlof

De jaaropleidingen mindfulness, rouw- en verliesbegeleiding, 
kindertherapie, familieopstellingen en integratieve creatieve 
therapie zijn vanaf het academiejaar 2017-2018 erkend voor 
betaald educatief verlof. Ook studenten in de Vierjarige Thera-
peutenopleiding Interactionele Vormgeving komen in aanmer-
king voor educatief verlof. lees er alles over op onze website.



24 EDucATIEVE AcADEmIE - InTErAcTIEf 73

EducATIEVE 
AcAdEmIE 

(ANTwERp, 
bElGIum) 

ANd dEpARTmENT 
Of buSINesS 

pSychOlOGy, 
mASTER pROGRAm

 IN pSychO-
ThERApy, 

fAculTy Of lAw
 ANd buSINesS

 STudIes 
dR. lAZAR VRKATIc, 
uNION uNIVERSITy

pR
es

EN
T: pRAcTIcE ANd ResEARch 

IN pSychOThERApy:
chAllENGING pARTNERS
OR TANGO dANcERS?

How about the interplay between mind and brain, practice and research, psycho-
therapy and neurobiology? What do they offer each other? Who is leading and 
who following? Who’s stepping on whose toes? How to dance an evidence-based 
tango? How can one partner challenge the other? can they come together in a 
whirling tango? Explore this tension. Have this tango with us.

Read	full	program	and	enroll	on	www.educatieve-academie.be

whERE?
Theologisch en Pastoraal centrum
groenenborglaan 149
2020 Antwerp
Belgium

whEN?
1 October 2017
starting at 9h30 

pRIcE?
Early bird 
(before 30 June 2017): € 75 
regular: € 85

mORE INfORmATION
info@educatieve-academie.be
www.educatieve-academie.com
www.fpps.edu.rs
office@useens.net
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Bruno	Van	den	Bosch	 -	 Integration	
and	Interaction	in	Psychotherapy
This presentation aims to investigate the 
added value in connecting the objective 
observability and subjective experience 
for psychotherapeutic practice. more spe-
cifically, I will focus on the importance of 
communication and interaction between 
both parties. A tango cannot be danced by 
oneself. It is in integration and interaction 
that ‘passion’ arises. 
moreover, I wish to emphasize the impor-
tance of regarding psychotherapy as a part 
of a larger whole where the therapeutic 
field of work is attached to culture, society 
and ecology. Interdependence and mutual 
influence is the tango which can lead us to 
see and experience ‘the full story’.

Bruno	Van	den	Bosch	 is founder and 
director at Educatieve Academie, a training 
institute for psychologists and therapists in 
Antwerp, Belgium. He is a therapist and 
teacher in conceptual Interaction and 
president of the European Association for 
Integrative Psychotherapy (EAIP).

Mo	Mandic	-	The	Basis	for	Qualita-
tive	Research	in	Psychotherapy
my talk will aim to return us to the question 
of the basis for a qualitatively-based ap-
proach to enquiry in the domain of psy-
chotherapy. Whilst our culture places great 
emphasis on quantitative approaches to 
research in the general search for infor-
mation, knowledge, and optimization, qua-
litatieve approaches bring us back to the 
fundamental experiences that are the basis 
for their possible measurement or quanti-
fication in the first place. Such a return is 
an opportunity to illuminate our lifeworlds, 
and the way in which we undergo expe-
riences, so that we are able to deepen our 
understanding of the very phenomena that 
are central to our existence. In the realm 
of psychotherapy, then, such phenomena 
as empathy, relational depth, being chal-
lenged, trust, care, disclosure, change, 
and feeling conflicted, all invite deeper 
exploration and understanding for both the 

psychotherapist and client in the therapeu-
tic relationship. In the course of the talk, 
some examples will be provided to further 
emphasize the central importance of qua-
litatively-based enquiry in psychotherapy. 

Mo	Mandic	is an existential psychothera-
pist in private practice in london, uk. He 
is a faculty member of regent’s School 
of Psychotherapy and Psychology, at re-
gent’s university london, and also holds 
a Visiting Professorship at union university, 
flV, novi Sad, Serbia, where he currently 
teaches research methodology, and ethics 
in psychotherapy on a regular basis. mo’s 
doctoral studies focused on the psycho-
therapist’s experience of care in the thera-
peutic relationship.

Chantal	 Van	 Audenhove	 -	 Imple-
mentation	Research
The uptake of research findings into the 
routine of healthcare in clinical or organiza-
tional contexts and in policy is not self-evi-
dent. In recent times the awareness about 
this reality has lead to new approaches in 
research. In implementation Science the 
focus is not on the effectivity of practices, 
but on the factors that hinder or improve 
the uptake of so-called evidence based 
practices. In her presentation, chantal Van 
Audenhove will explain the basic issues of 
implementation research and give some 
examples from the Belgian context. 

Chantal	 Van	Audenhove	 is Professor 
in Psychology and communication in He-
althcare at catholic university leuven. She 
is also director of lucas center for care 
research and consultancy at k.u.leuven, 
a center for practice and policy oriented 
research and consultancy in the field of 
mental health care, social welfare, care for 
people with dementia, communication in 
care, innovations in care and mental health 
reform. 

Linda	Finlay	-	Intertwining	research	
and	practice	through	relational-cen-
tred	research

While knowledge of research contributes 
to therapy, I argue that therapy approa-
ches/techniques can also be used for re-
search. I present a way of doing research 
that mirrors relational-centred practice 
showing how research and practice can be 
intertwined as dance partners. In relational-
centred research, the embodied dialogical 
encounter forms the basis for exploration, 
reflection and learning about what it means 
to be human. Practical examples of small-
scale research will be presented revealing 
how doing research can be just a small 
step away from practice.

Linda	Finlay	is an Integrative Psychothe-
rapist and Supervisor and in private practi-
ce in the uk. She also teaches psychology 
and counselling with the Open university. 
She has published widely including many 
papers and books on qualitative research. 
Her research interests include using phe-
nomenology to explore the experience 
of disability and trauma. (www.lindafinlay.
co.uk and www.relational-integrative-psy-
chotherapy.uk)

Renate	 Geuzinge	 -	 Interpersonal	
neurobiology:	 what	 can	 neurosci-
ence	add	to	our	practice?	
latest discoveries in the development 
and plasticity of the brain emphasize the 
influence of experiences on neurophy-
siological processes and the growth of 
neural circuits. from the perspective of 
the interdisciplinary field of interpersonal 
neurobiology (IPnB) I will reflect on the key 
features of mental health, and of mental 
problems. What are the implications for the 
relationship with our clients? And, can we 
be more effective clinicians with this new 
knowledge?

Renate	 Geuzinge	 is registered mental 
health psychologist, psychotherapist and 
supervisor/trainer in person centered ex-
periential psychotherapy. She is researcher 
at the university for Humanistic Studies 
and founder of the Dutch Institute for In-
terpersonal neurobiology. (www.ipnb.nl). 

pROGRAm
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Welkom op 
zaterdag 10 juni 2017

De Educatieve Academie nodigt iedereen 
van harte uit op de afstudeerdag. 
De afstudeerders presenteren er hun 
eindwerk en de dag eindigt met een feestelijk 
slotritueel waarin de getuigschriften 
overhandigd worden.
Bekijk het volledige programma op 
www.educatieve-academie.be/kalender 
en op facebook!

Wanneer?
Zaterdag 10 juni 2017
Onthaal vanaf 10u – start presentaties 
om 10u30

Waar?
Provinciaal Vormingscentrum malle
Smekenstraat 61
2930 malle

Iedereen is van harte welkom, 
vooraf inschrijven is niet nodig.

gratis inkom.
 Wil je zelf ook mensen uitnodigen? 
Dat kan zeker! Download de uitnodiging 
via onze website of word lid van ons 
facebookevenement. 

Af
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VOlG ONZE AcTIVITEITEN

  www.facebook.com/educatieve.academie

  www.linkedin.com/company/educatieve-academie-vzw

  twitter.com/EducatieveAcade

INSchRIjVINGEN
www.EducATIEVE-AcAdEmIE.bE

na inschrijving ontvang je een inschrijvingsbevestiging.
Binnen de 7 dagen na ontvangst van deze inschrijvingsbevestiging betaal je een voorschot zoals vermeld bij de
cursus in kwestie.
Ten laatste 14 dagen voor aanvang van de cursus betaal je het saldo.

KmO-pORTEfEuIllE EN OplEIdINGSchEQues

Ben	je	zelfstandige	(ook	in	bijberoep)?	
Educatieve Academie is erkend voor het systeem van kmo-portefeuille. Deze overheidssubsidie bedraagt 40% van 
het inschrijvingsgeld. meer info vind je op www.kmo-portefeuille.be of via het gratis nummer 1700 van de Vlaamse 
overheid.

Ben	je	werknemer?	
Onder bepaalde voorwaarden kan je voor de langlopende cursussen (therapeutenopleiding en jaaropleidingen) bij 
Educatieve Academie vzw beroep doen op het systeem van opleidingscheques. 

meer info vind je op www.vdab.be

WIJ ZIJn ErkEnD DOOr DE VlAAmSE gEmEEnScHAP AlS OPlEIDIngSVErSTrEkkEr BInnEn BEIDE SySTEmEn.
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lEes mEER OVER ONZE 
NIEuwE jAAROplEIdINGEN, 

KORTE TRAININGEN 
EN wORKShOpS!

www.educatieve-academie.be
educatieve acadeMie vZW - patriottenstraat 35 - 2600 BercheM - België

t. 0032 (0)3 281 21 67 - info@educatieve-acadeMie.Be






