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Beste lezer,

  In september gaat het gloednieuwe Postgraduaat Psycho-
therapie van start. maatschappelijke veranderingen en politieke 
beslissingen vragen om creativiteit en vernieuwing.
  maar hoewel we de Academie en haar aanbod blijven heruit-
vinden, zijn onze sleutelwaarden onveranderd. Verbinding, interac-
tie, heel maken en integratie. 
  Kijk maar naar de summerschool in roemenië. Waar de 
docenten creatieve therapie Suzanne, Kris en Katrien verbinding 
zochten en vonden met roemeense therapeuten en leerkrach-
ten. Uit de verschillen tussen de België en roemenië bloeide iets 
moois, waar we ook in de toekomst de vruchten van zullen pluk-
ken.
  Of kijk naar het congres op 1 oktober waar professoren, psy-
chotherapeuten én studenten vanuit alle uithoeken van Europa 
samenkomen. Vanuit verschillende achtergronden, beroepen en 
visies treden we in dialoog om de verschillen tussen mensen en 
therapeutische stromingen te honoreren en in interactie te bren-
gen, zodat het geheel meer is dan de som van de delen.
  Wil jij ook deel uitmaken van een groter geheel? Blader door 
ons aanbod en laat je inspireren! 

Hartelijke groet,
Hilde Vleugels en Bruno Van den Bosch
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Postgraduaat PsychotheraPie in de 
interactionele VormgeVing

JaaroPleidingen Voor 
theraPeuten en hulPVerleners
InTEgrATIEVE rOUW- En VErlIESBEgElEIDIng

mInDfUlnESS VOOr HUlPVErlEnErS
lErEn WErKEn mET fAmIlIEOPSTEllIngEn

InTEgrATIEVE crEATIEVE OPlEIDIng
gESPEcIAlISEErDE JAArOPlEIDIng KInDErTHErAPIE

ZAnDSPElTHErAPIE
DE mETAPOSITIE VAn DE SUPErVISOr

TrAUmAVErWErKIng
BASISmODUlE ‘DE THErAPEUTIScHE WErKrElATIE’

Korte trainingen Voor hulPVerlener
ScHAAmTE En KWETSBAArHEID

KEnnISmAKIng mET  AcT
BOUW EEn BlOEIEnDE PrAKTIJK

ISlAm En mIgrATIE
mOrPHEUS OP DE SOfA – WErKEn rOnD SlAAPSTOOrnISSEn

VAn VErHAlEn En POPPEn – 
HET cOnTEXTUElE VErHAAl In DE TAAl VAn POPPEn

ZIngEVIng AlS THErAPEUTIScH PrIncIPE
rOUW En VErlIES

PAST rEAlITy InTEgrATIOn
BIOgrAfIScH En THErAPEUTIScH ScHrIJVEn VOOr HUlPVErlEnErS

Korte trainingen Voor leerKrachten
gEWElDlOZE cOmmUnIcATIE In UITDAgEnDE KlASSITUATIES

WorKshoPs Voor iedereen
fAmIlIEOPSTEllIngEn
DUrf TE KIEZEn VOOr JE DrOOmlEVEn
STEmEXPlOrATIE

artiKel
 Q&A WITH mO mAnDIc

artiKel
 SUmmErScHOOl In rOEmEnIë 2017

inschriJVingen

Postgraduaat 
PsychothEraPiE in 
dE intEractionElE 

VormgEVing
intEgratiEVE PsychothEraPiE En 
counsEling mEt cliëntgErichtE-

ExPEriEntiëlE basis

De Vierjarige Therapieopleiding in de Interactionele Vormgeving 
is een postgraduaat in samenwerking 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 Vormge-
ving komen hierdoor rechtstreeks in aanmerking voor hun Euro-
pean 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 ontwik-
kelingsmodel, hypothesemodel.

•	 De	docenten	zijn	integratieve	therapeuten	gespecialiseerd	in	
één of meerdere basisrichtingen in de psychotherapie (expe-
riëntieelgeoriënteerde, cliëntgerichte, systeemgeoriënteerde, 
cognitieve-gedragstherapiegeoriënteerde, analytisch-geori-
enteerde)	en/of	een	bepaalde	specialisatie	zoals	traumaver-
werking, koppeltherapie, lichaamswerk. Alle docenten doen 
ook therapeutische begeleidingen, meestal binnen een eigen 
praktijk. 

lees en download de infobrochure op 
www.educatieve-academie.be
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jaaroPlEidingEn
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 onder-
steunend 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 hulpverleningspraktijk. Enerzijds wordt er een basis mind-
fulness training aangeboden en bekijken we hoe mindfulness je 
kan helpen om de therapeutische aanwezigheid en de empathi-
sche afstemming met je cliënt of patiënt te bevorderen, hoe je 
de therapeutische 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 

vooR ThERApEuTEN EN hulpvERlENERs 2017 - 2018

(VolZEt)
(VolZEt)

(VolZEt)

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 part-
ner, 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 oorsprong 
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 aandachtspunten. Het 
tussenmenselijke verkeer en de verbindingen tussen individu-
en 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 bege-
leiden. 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 
creativiteit.

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	

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 min-
der of niet bruikbaar in het werken met kinderen. Zij vragen 
vaak een andere taal, een doe-taal, een voel-taal, een speel-
taal, een woordenloze 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 achter-
grond	bieden	we	onder	andere	deze	werkvormen	aan:	tekenen,	
schilderen , bewegingsexpressie, ademhaling – en ontspan-
ningsoefeningen, visualisaties, meditatief boetseren, teksten en 
muziek...

Begeleiders: Katrien cassiers & Jona Den Aantrekker
data: 17 maandagen in 2017-2018
Prijs: € 1650

ZandsPElthEraPiE
“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 in-
houdt en hoe we als therapeut hierin een helende ruimte kunnen 
scheppen voor het proces van de cliënt.
Begeleider: Katrien cassiers
data: 6 maandagen in 2017-2018
Prijs:	€	660

(laatstE 

PlaatsEn!)
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kortE trainingEn 
vooR hulpvERlENERs

dE mEtaPositiE 
Van dE suPErVisor

The conductor of an orchestra doesn’t make a sound. He de-
pends, 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 mechanismes van de hulpverlening. Bij-
komend 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 hulpver-
leningsproces. De supervisor moet dan ook rapport krijgen met 
enerzijds de supervisant en zijn proces, maar anderzijds ook met 
het cliëntsysteem dat besproken wordt. Belangrijk hierin is dat hij 
de stijl, de persoonlijkheid, de keuzes, het proces van de super-
visant 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 denk-
kaders en integratieve keuzes van de Interactionele Vormgeving.

Begeleiders: Bruno Van den Bosch & marleen Van laere
data: 8 dinsdagen in 2017-2018
Prijs: € 880

traumaVErwErking

Als hulpverlener ontmoeten we dagelijks mensen die lijden aan de 
gevolgen van een traumatische ervaring. Bij velen is het vertrou-
wen in de ander zwaar beschadigd en staan angst, wantrouwen, 
schuld en schaamte voorop. Vertrouwen is de basis van de thera-
peutisch 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 dissociatie 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 jaaroplei-
dingen ‘leren werken met familieopstellingen’ en ‘In-
tegratieve creatieve therapie’ 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 Thera-
peutenopleiding 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

Is de opleiding die je wilde volgen volzet? 
Schrijf je in op de wachtlijst een maak 
alsnog kans om deel te nemen! 

Meer informatie en inschrijven op 
www.educatieve-academie.be.
Lees op onze website alles over kmo-
portefeuille, opleidingscheques en be-
taald educatief verlof.

De jaaropleidingen mindfulness, rouw- 
en verliesbegeleiding, kindertherapie, 
familieopstellingen en integratieve crea-
tieve therapie zijn vanaf het academiejaar 
2017-2018 erkend voor betaald edu-
catief verlof. Ook studenten in de Vierja-
rige Therapeutenopleiding Interactionele 
Vormgeving komen in aanmerking voor 
educatief verlof. Lees er alles over op 
onze website.

(laatstE 

PlaatsEn!)

(VolZEt)

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 helemaal 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 syste-
mische bril waar schaamte voor verbinding zorgt en hoe dit vorm 
krijgt op de stoel van cliënt én therapeut.

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 ondernemen 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 psychologische 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 persoonlijke 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 verkopen? 
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 mogelijke 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 re-
ligieuze beleving en de vermeende bedreiging die de islam hierop 
vormt. De dagelijkse praktijk toont ons dat de islamitische bele-
ving een belangrijke rol speelt in onder andere de partnerkeuze 
en de opvoedingsstijl. De islam kan hierbij verschillende functies 
vervullen:	een	maatschappelijk	ideaal,	een	culturele	achtergrond,	
een persoonlijke zinsbeleving, een waarden- en normensysteem. 
In de hulpverlening merken we eveneens dat een psychische lij-
densdruk cultureel-religieus gekleurd kan zijn. Aan de hand van 
een theoretisch kader en vooral klinische voorbeelden gaan we in 
deze tweedaagse samen de dialoog aan over hoe we ons profes-
sionele 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)

(VolZEt)
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morPhEus oP dE sofa – 
wErkEn rond slaaPstoornissEn

De aanpak van slaapproblemen bij cliënten is niet altijd 
eenvoudig. Er zijn immers veel factoren die de slaap-
kwaliteit kunnen 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 kun-
nen aanpakken. We streven naar een integrale aanpak, 
waarbij verschillende methodieken aangewend 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 hulp-
verleners 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 communicatiepatronen, 
subsystemen en grenzen, verschillen en invloeden… 
eigen aan het cliëntsysteem. De dag begint met theo-
retische 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)

ZingEVing als thEraPEutisch 
PrinciPE

Zingeving en zinbeleving zijn voor volwassen noodzake-
lijke ingrediënten voor enthousiasme en een duurzame 
geluksbeleving. Veel patiënten die zich bij psychologen 
en therapeuten aanmelden, lijden niet zozeer aan psy-
chische of psychiatrische problemen, maar worstelen 
met levensproblemen, problemen met het zinvol invul-
len van de existentie. Zingeving is geen wetenschappe-
lijk te beantwoorden vraag waarop een onweerlegbaar 
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 op-
zet 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 ge-
confronteerd 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-gedach-
tengoed 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 her-
kennen waarop je geraakt wordt, overvallen 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 re-
acties 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 Voor hulPVErlEnErs

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 the-
rapeuten, therapeuten in opleiding en andere hulpverleners die 
belangstelling hebben voor het thema. naast een theoretisch 
kader staat vooral de praktijk centraal in verschillende oefenin-
gen; 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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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

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

kortE trainingEn Voor 
lEErkrachtEn

gEwEldloZE communicatiE in uitdagEndE klassituaties

Deze 2-daagse workshop is gebaseerd op het theoretische kader van marshall 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 
afscheiding 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 verbindende communicatie leert je helder en integer uitdrukken wat je denkt 
en voelt zonder de ander aan te vallen of jezelf tekort te doen.

Begeleiders: mia Jansen 
data: 5 en 19 oktober 2017 – 10u tot 17u
Prijs:	€	195	(I.V.-studenten	en	leden	VVTIV:	€	160)
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can you tell us a bit more about yourself and your work?

I am an existential-phenomenological therapist, and I originally trained at regent’s 
college (now University), a prestigious and well-established training institution for 
psychotherapists in the UK. I came into the world of psychotherapy through my 
own disenchantment with life in the corporate world, and whilst reading philosophy 
in my spare time and then taking up academic studies in the discipline for six 
years, I encountered the British School of existential therapy. Ever since then, I 
have been drawn to the deeply fundamental question of what it is to be a human 
being, how we experience all manner of challenges and crises in the course of our 
lives, and how we find ways to transcend them. I run a private therapy practice in 
West london.

What are your main research interests? 

In terms of my research interests, I am looking into possible ways in which a phe-
nomenological approach to qualitative enquiry can be developed further, based on 
the work of the philosophers martin Heidegger, maurice merleau-Ponty, and Hans-
georg gadamer, amongst others. In terms of topics that interest me in research, I 
am drawn to exploring trust, care, time and moods in the therapeutic relationship. 
given the way in which technology is influencing our profession in these times, I am 
also very interested in research that throws more light and understanding on this.

What will you be talking about on 1 october?

my talk on 1st October will try to open up the question of what it is that we are really 
doing when we undertake qualitative research. I contrast this with a quantitative ap-
proach, and argue that both have their place, but that any enquiry into the human 
way of being in the therapeutic context has to be sensitive to the fundamental 
intertwining that happens between one person and another.

how are you related to union university and Vesna Petrovic in 
particular?

I am currently a Visiting Professor at Union University, teaching ethics and also 
qualitative approaches to research. Sometimes, I do also provide an introduction 
to existential psychotherapy for students. I am very fortunate to have Vesna as my 
colleague both during my visits in novi Sad, and also when I am in correspondence 
and contact with her from london.

What are your opinions on the changing relationship between 
therapeutic practice and research?

As for my views on the changing relationship between therapeutic practice and 
research, I am going to explore this very challenge in my talk. I think it is an exciting 
topic, because our world is going through some change, uncertainty, and fluidity, 
on the one hand, and on the other hand, we are trying to establish and anchor a 
foundation for understanding these transitions that we are witnessing. 

I look forward to opening up discussions with you!
 

“I am drawn to the deeply fundamental 
question of what it is to be a human being, 
how we experience all manner of challen-
ges and crises in the course of our lives, 
and how we find ways to transcend them.”

Q&a 
with 
mo 
mandic, 
INvITED spEAkER oN ThE CoNFERENCE 
pRACTICE AND ResEARCh IN 
psyChoThERApy, ChAllENgINg pARTNERs 
oR TANgo DANCERs? 

About the Conference

Practice and Research in psy-
chotherapy: challenging part-
ners or tango dancers?

On 1st October 2017 dr. mo mandic, dr. 
linda finlay, Bruno Van den Bosch, prof. 
chantal van Audenhove  and renate geu-
zinge will be opening up the debate on the 
interplay between practice and research in 
psychotherapy. Prof. Vesna Petrovic from 
Union University will be leading the panel 
discussion.

The conference takes place in Antwerp and 
is open to anyone interested in psychto-
therapy.

Want to read more about the 
speakers and the topics of 

their talks? 

go to 
www.educatieve-academie.be 

and register now!
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in juli trokkEn
 katriEn cassiErs,
 kris jonckhEErE

 En suZannE 
kEmPEnEErs

 oPniEuw 
richting 

roEmEnië Voor
 EEn twEEdE 

EditiE Van 
joyful tEaching.

 ondEr lEiding
 Van charlottE
 Van hora VZw
 gaVEn ZE EEn

 VijfdaagsE 
workshoP aan

 roEmEEnsE
 lErarEn, 
ZustErs, 

counsElors
 En PEdagogEn. 

katriEn cassiErs
 VErtElt.  

summERsChool 
in roEmEnië 2017

lichtjes nerveus en al redelijk bezweet staan we met vier 
Belgen op het perron in Boekarest te wachten op de trein. 
Een trein die charlotte, voorzitter van Hora vzw, mijn col-
lega’s Suzanne en Kris en mezelf met een gezapig tempo 
tot in Brasov zal voeren. Daar stappen we in de auto van 
claudea, vorig jaar participant en nu medeorganisator, en 
slingeren onszelf door het bergachtige landschap langs 
prachtige dorpjes, middeleeuwse burgkerken en gypsie-
sloppenwijken. In het bos langs de kant van de weg instal-
leren hele families zich met tafels en stoelen voor een zon-
dag in de schaduw, met een fles Palenka, kruidenthee en 
veel worst. Onderweg beloven ooievaarsnesten op palen, 
in de kleine dorpjes, ons een voorspoedige week. Ze doen 
eigenlijk	hetzelfde	als	wij:	ze	leggen	een	enorme	afstand	af	

- k
at

ri
En

 c
as

si
Er

s

om een tijdelijk nest te maken waarin ze iets meegeven aan 
anderen tot die hun eigen vleugels herkennen en uitslaan. 
Ik voel me dankbaar en ontroerd door zoveel moois. Het 
landschap verandert en zo ook de bebouwing. Prachtige 
houten poorten voor de huizen laten ons zien dat we in 
het Hongaarse gedeelte van roemenië arriveren. Er hangt 
hier een heel andere sfeer dan vorig jaar toen we in het 
Saksische gedeelte verbleven en werkten. Ik voel me een 
paar decennia terug in de tijd. Deugnietjes met smoezelige 
gezichtjes drijven een koe naar de wei, het hooi wordt met 
paard en kar naar de boerderij gebracht, de boerin bovenop 
houdt de massa op zijn plaats. Een idyllisch decor dat de 
post-communistische littekens met moeite doet vergeten en 
waarin door spleten en gaten de armoede zichtbaar blijft. 
Verhalen die we verder in de week te horen zullen krijgen.

maandag arriveren de eenentwintig deelnemers voor de 
summerschool ‘joyful teaching’ en net als vorig jaar storten 
ze zich meteen, vol overgave en niet gehinderd door enige 
taalbeperkingen, in de kennismakingsactiviteit. Suzanne 
legt de driehoek uit, die meteen aanslaat, en de eerste 
avond neemt Kris ons mee in een klank- en zangactiviteit. 
We zijn vertrokken. Vijf dagen samenleven en werken met 
roemeense leraren, zusters, counselers, pedagogen… die 
in een doorschuifsysteem workshops rond zelfzorg, zelfac-
ceptatie en het innerlijke kind meemaken. 
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Bij de start van mijn workshop, het innerlijk kind, zitten we al na 
een kwartier met een paar betraande gezichten. De Inner child-
kaarten lijken stuk voor stuk het levensverhaal van de mensen 
te representeren. Hoe De Drie Biggetjes plots lijken te vertellen 
dat je drie keer je thuis verloren bent en jezelf weer opgebouwd 
hebt en de wolf je niet kleingekregen heeft. Hoe raponsje plots 
vertelt dat je tot je veertien jaar niet hebt kunnen spelen en je 
opgesloten voelde. Er komen heel trieste verhalen die voor an-
deren heel herkenbaar zijn en die bijna zonder schaamte verteld 
worden. In dit getekende land heeft bijna niemand een gelukkige 
jeugd gehad en in dit gedeelde onrecht, (h)erkennen de mensen 
elkaars stille verdriet en elkaars overleving. Ik laat beide innerlijke 

kinderen buiten spelen, het gekwetste kind wordt met wasco, verf 
en vilt compassievol omhuld en gekoesterd en het speelse kind 
rent vol verwondering achter zeepbellen en ballonnen aan. Het 
zijn bewogen dagen. mijn hart wordt erg geraakt door de schoon-
heid waarmee de mensen hun eigen proces durven aangaan en 
vertaalslagen maken naar hun werk en leefomgeving. Ze geven 
zich helemaal en vol overgave doen ze lichaamswerk, mediteren, 
werken met klei, doen improvisatieoefeningen, zoeken grenzen 
op, verleggen ze en bakenen ze meer af. Er is een enorme intel-
lectuele honger, een wijd open hart en er zijn gulle, bereidwillige 
handen. De driehoek draait hier vlot in alle richtingen en mensen 
geven zich aan die beweging over.
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Tijdens een ontroerend slot-
ritueel laten we de deelne-
mers vertellen wat ze mee 
naar huis nemen. We horen 
prachtige boodschappen 
recht uit het hart en worden 
er stil van. Het is mooi werk 
dat we hier mogen doen. 
Hora is een kleine vzw en 
met de summerschool van 
vorig jaar erbij zijn er nu in dat 
grote roemenië een kleine 
vijftig mensen die zichzelf 
“Joyful Teacher” mogen noe-
men. Het is een druppel... 
maar het is een druppel. Het 
enthousiasme waarmee deze 
mensen straks weer naar 
school gaan en zich verbin-
den met de kinderen in hun 
klassen kan niet anders dan 
aanstekelijk werken. De stap-
jes die deelnemers willen zet-
ten in meer zelfzorg kunnen 
niet anders dan een effect 
hebben op hun omgeving. 

Er is nog heel veel werk in 
roemenië om het land op 
een gelijkaardig niveau te 
brengen als de andere Euro-
pese landen maar ik kan ge-
rust voor ons drie spreken dat 
we heel blij zijn dat we brug-
gen mogen bouwen naar de 
harten van de mensen. En als 
het hart veilig is, komt de rest 
wel in beweging.

foto's: hora vzw
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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.

(Hans Christian Andersen)

Just living
is not enough ...

one must havesunshine,
freedom,and a 

little 
flower.



lEes mEEr oVEr onZE 
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




