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Beste lezer,

 In deze Interactief vertelt I.V.’er Joris Van Droogenbroeck het 
verhaal van een arendsjong dat tussen de kippen opgroeit. On-
wetend over zijn ware aard, leeft hij zijn hele leven als kip en strekt 
nooit zijn vleugels.
 Dit verhaal illustreert het belang van onze afkomst, maar wijst 
vooral ook op ander belangrijk aspect: ons zelfbeeld. Wat we den-
ken te zijn, kan verschillen van wie we werkelijk zijn. Als iemand de 
arend ooit een spiegel had voorgehouden, had hij gezien dat hij er 
niet als een kip uitzag.
 Ook voor ons kan het goed zijn af en toe in de spiegel te 
kijken. Ben ik écht wie ik denk dat ik ben? Wat zie ik dat er is? 
Wat zie ik dat er niet is? En wat zie ik niet dat er misschien wél is? 
Het kan helpen als een ander hierbij over je schouder meekijkt.  
 met haar korte trainingen en workshops wil de Educatieve 
Academie (een stukje van) jouw spiegel vormen. Als therapeut én 
als mens. Om jezelf in een nieuw licht te zien. Om die aspecten 
die onderbelicht zijn gebleven, te ontdekken.
 Zodat jij wél je vleugels kunt strekken en opvliegen.

Hartelijke groet,
Hilde Vleugels en Bruno Van den Bosch

Editie 75  dec 2017,  januari - februari 2018
INTERACTIEF

U ontvangt deze Interactief op basis van uw gegevens in ons adressenbestand. 
Als u dit tijdschrift niet langer wil ontvangen of uw adres wil wijzigen, 
stuur dan een e-mail naar publiciteit@educatieve-academie.be of 
schrijf je uit via ‘nieuwsbrief’ op de homepage van www.educatieve-academie.be
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Postgraduaat PsychotheraPie in de
 interactionele VormgeVing

Verslag 
cOngrEs 1 OkTOBEr

artiKel
 VAn ZElfBEElD nAAr ZElfOnTDEkkIng

Korte trainingen 
Voor hulPVerleners

BOUW EEn BlOEIEnDE PrAkTIJk
BrAInsPOTTIng – fAsE 1

cOmPAssIOn fOcUsED THErAPy
crEATIEVE InTErAcTIE

DE krAcHT VAn nlP
DEPrEssIE En crEATIEVE WErkVOrmEn

EmOTIOnAlly fOcUsED THErAPy
PsycHE En gEWIcHT

sysTEmIscH WErkEn BInnEn DE InDIVIDUElE sETTIng
VErWErkIng VAn mIsHAnDElIng En mIsBrUIk

WErkEn mET clIënTEn DIE AAn ZElfmOOrD DEnkEn
ZAnDsPElTHErAPIE

WorKshoPs Voor iedereen
fAmIlIEOPsTEllIngEn
JE BEnT mEEr DAn JE DEnkT!
mET sPIEgEls OP ZOEk nAAr JE VErBOrgEn TAlEnTEn.
mEEr BErEIkEn mET AssErTIEf gEDrAg
VAn mInDfUlnEss nAAr HEArTfUlnEss
VErBInDEnDE cOmmUnIcATIE

artiKel
 DE krAcHT VAn nlP

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 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 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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VErslag 
CONgRes 
1 oktobEr

Als derdejaarsstudent in de weekendgroep is op 
zondag vroeg opstaan om les te volgen mij vrij 
bekend, het congres op zondag 1 oktober was 
hier dus geen uitzondering op.
Ik vertrok met héél veel zin richting Wilrijk, genie-
tend van het goede weer op mijn fiets.
De dag zelf was een inspiratie, een aantal spre-
kers staken er voor mij bovenuit, zoals Bruno 
Van den Bosch en linda finlay. Vooral die laatste 
deed mij op een andere manier naar onderzoek 
kijken. Ik ga mij zeker wat verder verdiepen in 
haar manier van werken en ik dacht ook de hele 
tijd, op deze manier kan je ook een eindwerk 
aanpakken. Dus ze heeft mij zeker geïnspireerd.
Verder heb ik genoten van de vragenronde, er 
was zoveel interesse en er werd met zoveel res-
pect voor elkaar gepraat, het was een eer om 
deel te mogen uitmaken van deze groep men-
sen op dat moment.

- Vanessa, 3a

Dankjewel, docenten van de Educatieve Academie voor deze inspirerende en 
ontroerende dag. (Jawel, een congres kan ontroeren als er sprekers zijn zoals 
gisteren.) Ik ben vol energie en met nieuwe ideeën naar huis gegaan. Ook heb ik 
nieuwe mensen ontmoet, zoals de twee onderzoeksters. Het is echt fijn om nu deel 
uit te maken van een nóg groter geheel dan de E.A. in onze gezamenlijke wens om 
mensen goede psychotherapie te bieden. knap ook dat het thema ‘kwetsbaarheid 
van de therapeut’ zo integer en duidelijk aan bod kwam bij onze angst voor on-
derzoek. Wij beseffen waarschijnlijk voor nog geen honderdste hoeveel jaren werk 
aan deze dag is voorafgegaan. Daarom een dikke merci om deze verbondenheid 
voor elkaar te krijgen en ons daar deel van uit te laten maken. 

- brEnda, 4a 

Het was een inspirerende en begeesterende 
dag! Dikke proficiat!!!

- krisjE, oud-i.V.-studEnt 

Een ongemeen boeiend congres. We moeten uit 
ons kot komen en ons onderzoek publiceren. 
De studenten worden aangezet om research te 
raadplegen voor hun eindwerk. Er werd door de 
researchers een hand uitgestoken. We werden 
geprikkeld en verleid.
 
De metafoor van de tango is goed gekozen: the-
rapeuten die danspartners vinden in het domein 
van de wetenschap. maar als ik bijna uitsluitend 
vrouwen in de zaal zie, is er al van meet af iets 
raars aan de hand – hoe mooi het ook kan zijn 
om heel veel vrouwen samen te zien dansen. 
Wat met de integratie van tegenstellingen: sub-
jectief-objectief, het hoofd en het hart, het man-
nelijke en het vrouwelijke principe?
Zijn de mannen in het wetenschappelijke on-
derzoeksveld ook zo ondervertegenwoordigd? 
Zoniet is de dans des te uitnodigender. Of moe-
ten wij vrouwen dat noodzakelijke en natuurlijke 
tegengewicht bieden in een rationele prestatie-
gerichte maatschappij van beter-beter-beter?

- ingrid, 3b 

De afwezigen hadden ongelijk. Heel erg inspi-
rerende dag. let’s challenge partners to dance 
the tango!

- ann bilsEn, docEnt bij E.a.
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De dag sloot af met een paneldiscus-
sie onder leiding van professor Vesna 
Petrovic van flV. Tijdens het panelge-
sprek kwam een goede interactie tus-
sen het publiek en de docent tot stand. 
Er waren zeer interessante vragen en 
inspirerende antwoorden. De algemene 
indruk is dat de hele conferentie heeft 
bijgedragen aan de wederzijdse toena-
dering van praktijk en onderzoek binnen 
de psychotherapie, wat in feite een van 
de belangrijkste doelstellingen van de 
conferentie was. Extra belangrijke doelen 
van het hele evenement zijn de uitbrei-
ding van samenwerking en gezamenlijke 
acties, constructieve uitwisseling tussen 
flV en E.A., dat wil zeggen Europese 
instellingen en netwerken van studenten 
en professoren op Europees niveau. We 
verwachten nieuwe initiatieven binnen 
deze samenwerking en we gaan ervan uit 
dat een goed begin de basis vormt voor 
de oprichting van nieuwe gezamenlijke 
studieprogramma’s. In ieder geval werd 
de basis hiervoor gecreëerd door deze 
eenjarige samenwerking en gerealiseerd 
door een zeer succesvolle conferentie.

- VErslag Van 
Vesna PEtroVic, 

mEdEorganisatricE, 
PanEllid En Professor 

aan flV

The members of georgian school of Integrative 
Psychotherapy “Dendroni” marine Begashvili and 
Anano niauri attended the conference which was 
organized on October 1, 2017. We thank you 
for an interesting speech, the subject of which is 
very current in our reality. 

- marinE, studEnt intEgratiVE 
PsychothEraPy in gEorgia

Wij genieten nog na van een bruisende conferentie ontstaan uit de samenwerking met de f.l. faculteit van servië. De eerste tango-
danspassen tussen de wetenschappelijk onderzoeker en de psychotherapeut werden gezet! Onderzoek is meer dan het uitvoeren 
van rigide protocollen in een gecontroleerde omgeving. chantal van Audenhove verschoof het accent naar het integreren van nieuwe 
methodieken in de dagelijkse praktijk. Bruno Van den Bosch vertaalde tangotermen zoals milonga, ambraso en ocho naar de toena-
dering tussen onderzoeker en therapeut. met haar relatiegericht onderzoek gaf linda finlay een menselijk gezicht aan wetenschap-
pelijke studie. En renate geuzinge sprak met ons over neuroplasticiteit en over horizontale en verticale verbindingen. Integratie is 
het sleutelwoord bij interpersoonlijke neurobiologie. En tot slot: het panelgesprek met het publiek getuigde van intelligentie en passie. 
let’s dance! 

- hildE VlEugEls, 
tEVrEdEn co-dirEctEur EducatiEVE acadEmiE
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het verhaal van de kip en het arendsjong

“Er was een kleine jongen die een ei vond. Hij wist 
niet dat het een ei van een arend was en legde het 
in het warme nest van een kip die aan het broe-
den was. De eieren kwamen uit – en tussen de 
kuikens bevond zich ook een arendskuiken. Omdat 
dit arendskuiken geen idee had dat er nog andere 
mogelijkheden bestonden, groeide hij op als een 
kip. Hij krabde in de grond, pikte graankorrels, ka-
kelde en sloeg onbeholpen met zijn vleugels. Op 
een zekere dag hoorde het arendsjong de machtige 
roep van de arend die hoog boven hem voorbij-
zweefde. Hij keek op naar de schitterende vogel die 
majestueus boven hem rondcirkelde, voortgedreven 
door de wind. “Wat is dat?” vroeg hij aan de kip die 
in de buurt stond. “Dat is de arend, de koning der 
vogels. Hij hoort thuis in de lucht; wij horen hier op 
aarde. Wij zijn kippen.” De arend cirkelde nog eens 
rond en liet voor het laatst zijn roep horen. De jonge 
arend was echter weer overgegaan tot de orde van 
de kippendag: kakelen en graankorrels pikken. Hij 
leefde en stierf als een kip en reageerde nooit op de 
roepstem van de arend. Hij strekte niet één keer zijn 
vleugels in de vlucht.” (Terstegge, 2011)

Van zElfbEEld naar 
zElFONTdEkkINg

hET vERsChIl TussEN NATuRE EN
NuRTuRE Is IN wEzEN hET vERsChIl 

TussEN “wIE bEN jIj” EN 
“wAT hEbbEN zE vAN jOu gEmAAkT”!

- joris Van droogEnbroEck

de waarde van je talenten

Elke dag peilen psychologen, psychotherapeu-
ten, coaches, loopbaanbegeleiders en andere 
mensenwerkers naar de talenten, waarden en 
passies van de persoon tegenover hem of haar. 
Ook in het onderwijs en het bedrijfsleven is er 
een vernieuwde aandacht voor talenten ont-
staan. meer en meer wint het idee aan terrein 
dat je mensen moet laten doen waar ze goed in 
zijn én waar hun passies liggen.
maar we zijn er nog niet. leo Bormans, de auteur 
van The World Book of Happiness, haalt een stu-
die van gallup aan waaruit blijkt dat slechts twintig 
procent van de werknemers in grote organisaties 
het gevoel heeft dagelijks gebruik te maken van 
zijn sterke punten. nochtans weten we, vervolgt 
de schrijver, “dat mensen die hun eigen krachten 
kennen en mogen gebruiken gelukkiger zijn, be-
ter presteren, minder snel depressief worden en 
sneller genezen van ziekte” (2011). Het kennen 
en mogen gebruiken van je sterke punten is dus 
niet alleen van een groot persoonlijk belang, maar 
draagt ook een onschatbare maatschappelijke en 
economische waarde in zich. 

maar wat zijn je talenten, je sterke punten? Wat 
gaat moeiteloos, wat doe je graag, waar haal je 
energie uit, waar ligt je potentie en wat heb je in 
je dat verder kan worden ontwikkeld?

Zelfbeeld

Hier komt het belang van je zelfbeeld om de 
hoek kijken. Een zelfbeeld komt niet uit de lucht 
gevallen, maar wordt in eerste instantie gevormd 
in de kindertijd en de puberteit. Twee belangrijke 
factoren spelen daarbij een rol: nature en nurture, 
ofwel aanleg en opvoeding. Het verschil tussen 
beide kun je omschrijven als het verschil tussen 
‘wie je bent’ (nature) en ‘wat ze van je hebben 
gemaakt’ (nurture). 

Als iemand bijvoorbeeld zegt goed in rekenen te 
zijn, maar geen talenknobbel te hebben, komt 
dit rechtstreeks uit zijn zelfbeeld. Deze uitspraken 
kunnen ten dele waar zijn; het kan goed zijn dat 
iemand genetisch meer analytische kwaliteiten 
heeft en minder aanleg heeft voor talen. Dat is 
de nature-kant van het zelfbeeld, dat is wie je 
bent. maar een veel belangrijkere factor is de 

nurture-kant: welke factoren hebben ertoe ge-
leid dat je rekentalent goed ontwikkeld is en je 
talenknobbel minder? Welke boodschappen heb 
je in je bestaan meegekregen, welke ervaringen 
heb je opgedaan? Wat is opgepikt door ouders, 
door de school, door de omgeving, door je 
werkomgeving, en wat is onderbelicht gebleven? 
Wat kreeg ruimte en werd gestimuleerd, en wat 
kreeg geen aandacht of werd misschien wel ver-
oordeeld of gesanctioneerd? 

leo Bormans verduidelijkt dit principe met een 
verhelderend voorbeeld:
“Een moeder vertelt me dat haar vijfjarige kleuter 
Bjorn met de klas naar een springkasteel was ge-
weest. Toen hij thuiskwam, had hij grote tekeningen 
gemaakt van de buizen en de ventilatoren die de 
lucht in het kasteel blazen. Twee weken later ver-
telde de juf op de ouderavond dat Bjorn soms toch 
wel sociaal gestoord was. Ze haalde daarbij het 
voorbeeld van het springkasteel aan. Bjorn had de 
hele tijd achter het springkasteel gezeten in plaats 
van erop te springen zoals alle andere kinderen. Het 
kwam niet in haar op dat Bjorn ondertussen het hele 
technische systeem had bestudeerd.”
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Bormans (2011) besluit bij dit voorbeeld: “Het 
zou best kunnen dat Bjorn later een goede in-
genieur wordt. Als iemand zijn nieuwsgierigheid 
voor techniek laat zien, moet je die benoemen 
en helpen ontwikkelen.” 

Wanneer een talent niet of als problematisch ge-
zien wordt, kan dit in de schaduw van je zelfbeeld 
terechtkomen. Het talent is er wel, maar je ziet 
het niet (genoeg) en je gaat er dus ook niet naar 
handelen. net zoals het arendsjong zich altijd als 
een kip zal blijven gedragen zolang het in de om-
geving van kippen zit.

Van zelfbeeld naar zelfontdekking

Een zelfbeeld is geen vaststaand gegeven, maar 
evolueert doorheen je leven. Zo kijk je wellicht 
nu op een andere manier naar jezelf dan toen je 
achttien was. Je hebt nieuwe ervaringen opge-
daan, hebt nieuwe mensen ontmoet, bent jezelf 
tegengekomen…  Een zelfbeeld is een momen-
tele en begrensde kijk op jezelf. maar kan tegelij-
kertijd verbreed en uitgediept worden.  

Daar heb je een keuze in. Als het zelfbeeld een 
combinatie is van “wie ben ik?“ en “wat hebben 
ze van mij gemaakt?”, kun je ook de vraag stel-
len “wat ga ik ervan maken?”. Vragen die dan 
spelen zijn “wat geeft zin aan mijn leven?”, “wel-
ke verlangens heb ik?”, “wat vind ik belangrijk, 
wat zijn dus mijn waarden?”, “waar haal ik ener-
gie uit?”, “waar ben ik van nature goed in?” en 
“welke talenten wil ik nog verder ontwikkelen?”.
Een antwoord op deze vragen formuleren is niet 
altijd eenvoudig. Toch helpt het je om hierover 
na te denken:  

“Bij allerlei levenskeuzes zou je veel makke-
lijker je richting kunnen bepalen. De keuze 
voor een studie of een beroep zou een stuk 
eenvoudiger worden. Ook beslissingen over je 
vrije tijd of hobby’s of de keuze van vrienden 
zou je makkelijker afgaan. Bovendien geeft 
het zicht op zulke belangrijke aspecten van 
jezelf een prettig gevoel. Je weet dan globaal 
wie je bent, hoe je op anderen overkomt en 
aan welke verlangens en kwaliteiten je vorm 
wilt geven.” (Terstegge 2011)

Er zijn verschillende manieren om dit te achterha-
len. Je kan terugkijken naar wat je meegemaakt 
hebt in je leven, en hoe je erop gereageerd hebt. 
Je kan kijken naar wat je graag doet, naar wat je 
zin in het leven geeft. In de professionele hulp-
verlening wordt vaak gewerkt met vragenlijsten 
die peilen naar wie je bent en wat je talenten, 
sterktes of waarden zijn.  Hoewel deze vragen-
lijsten zeker hun waarde kennen, hebben ze één 
groot nadeel: je vult ze in naar wat je zelfbeeld je 
influistert. Het arendsjong zal de lijst invullen als 
een kip, en ook vele volwassenen hebben een 
vervormd beeld van wie ze zijn. 

Zelfontdekking a.d.h.v spiegels

Het arendsjong zal pas weten dat hij een arend 
is, als een andere arend zijn pad kruist en hij 
zichzelf herkent in zijn soortgenoot. Als hem een 
spiegel wordt voorgehouden die zegt: jij bent 
geen kip, jij bent een arend. 

Ook bij mensen werkt dat spiegelmechanisme. 
soms ontdek je iets over jezelf door het in iets 
of iemand anders te zien. Wanneer je iets of 
iemand ziet dat je bewondert, waar je gevoel 
van herkenning bij hebt of wat je misschien ver-
afschuwt, zegt dit in de eerste plaats iets over 
jezelf. Hoe je je bij iemand voelt en hoe je op 
hem of haar reageert (bewondering, afschuw, 
vertrouwelijkheid, onzekerheid…), kan een ope-
ning bieden om ondoorgronde paden bij jezelf te 
openen. Iedereen die je pad kruist, kan je op die 
manier iets spiegelen over jezelf en wie je bent. 
Dit principe werkt ook in de omgekeerde rich-
ting. We zijn ook “spiegels” voor een ander, en 
maken bij anderen iets los. We zijn allemaal spie-
gels van elkaar, waarin we onze overeenkomsten 
en verschillen kunnen herkennen. 

Ik wens jou veel zelfontdekkingsplezier!
 

literatuur
- Bormans l., 2011, 
Word optimist!, Uitgeverij 
lannoo, Tielt  
- Terstegge m., 2011, 
geef flow aan je leven, 
Uitgeverij lannoo, Tielt

WorKshoP
jE bEnt mEEr dan jE dEnkt!

met spiegels op zoek naar jezelf.
Wil jij ook op zoek gaan naar je 

verborgen talenten en kwaliteiten?

Volg dan Joris Van Droogenbroecks workshop 
op dinsdag 24 april op de Educatieve Academie.
Lees er alles over op pagina 17 en onze website.

Joris Van Droogenbroeck (°1981) is Therapeut in de Interactio-
nele Vormgeving (I.V.). Hij heeft een privépraktijk waar hij zowel 
(jong)volwassenen, gezinnen en koppels begeleidt. Hij heeft bij 
E.A. jaaropleidingen gevolgd rond rouw en seksueel misbruik, en 
aan de  “school Voor relatietherapie” de jaaropleiding “relatie-
therapie”. Verder is hij ook Brainspotting-practioner en schrijft hij 
voor metafoor, het blad voor I.V.-therapeuten.  momenteel volgt 
hij de bacheloropleiding gezinswetenschappen aan de Odisee-
hogeschool. 

oefening

laten we de proef op de som nemen met een 
oefening. stuur een mailtje naar (of vraag het 
rechtstreek aan) drie personen in je leven die je 
vertrouwt en wiens mening je op prijs stelt. Je 
stelt die personen volgende vragen:

- Wat waardeer je aan mij?
- Waar vind je dat ik talent voor heb?
- Wat herken je van jezelf in mij?

Je kan deze vragenlijst nog uitbreiden, maar 
probeer de vraagstelling positief te houden. 
lees het antwoord en focus daarbij eerder op 
wat je voelt, dan wat je denkt. Analyseer de ant-
woorden niet te grondig, maar laat ze bezinken 
en merk op wat blijft nazinderen in je bewustzijn. 
Je lijf pikt wel op wat op dat moment belangrijk 
is. 
Als ze dat willen, kan je ook voor hen deze vra-
gen beantwoorden. Daarmee kan je hun een 
cadeau geven en tegelijkertijd is dit ook een op-
portuniteit om naar jezelf kijken. Hoe jij iemand 
ziet, zegt immers ook iets over jou. 
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kortE trainingEn 
vOOR hulpvERlENERs

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 trek-
ken? 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 moge-
lijke niches om vervolgens een gepersonaliseerd marketingplan 
op te stellen. Extra training wegens succes!

Begeleider: Jan Jacobs
datum: 22 maart 2018 –  10u tot 17u
Prijs: € 100

brainsPotting – fasE 1

Brainspotting is een psychotherapeutische methode die zich 
richt op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades die 
ons dagelijks functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden. 
Het is een laagdrempelige methode die zeer effectief en krachtig 
doorwerkt in de verwerking van angstaandoeningen, stressgere-
lateerde klachten, lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek, 
versla vingen, ADHD, autistische aan doeningen en alle andere 
blokkades die onze kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. 
Brainspotting laat zich uitstekend combineren en integreren met 
bestaande therapievormen of andere wijzen van begeleiden van 
mensen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden. 

Begeleiders: marie-José Boon & Bénédicte leys
data: 19, 20 & 27 februari 2018 –  10u tot 17u
Prijs: € 650

comPassion focusEd thEraPy

compassie is een beladen term die soms tegenover empathie 
geplaatst wordt als voorbeeld hoe het niet moet. met deze 
training nodigen we hulpverleners uit om compassie of ‘mede-
dogen’ vanuit een ander perspectief te leren kennen, als een 
‘zijnskwaliteit’ die we kunnen cultiveren om beter tot zelfaccep-
tatie te komen, en tot acceptatie van omstandigheden die we 
niet kunnen controleren. compassietraining en cfT krijgen de 
laatste jaren veel aandacht in de wereld van de op mindfulness 
gebaseerde therapiestromingen, en niet zonder reden: uit recent 
onderzoek blijkt dat zelfcompassie het gevoel van emotioneel 
welzijn significant doet toenemen, terwijl stress, angst en depres-
sie afnemen.

Begeleider: marco Alibertis
data: 5 en 12 maart 2018 – 10u tot 17u
Prijs: €195	/	€160	(voor	I.V.-studenten	en	V.V.T.I.V.–leden)

crEatiEVE intEractiE

soms zegt een beeld meer dan duizend woorden; maakt één 
enkele beweging een hele wereld los; soms leidt het hart de 
hand. In deze praktijk- en ervaringsgerichte tweedaagse komen 
de verschillende basisdisciplines van de kunstzinnige therapie 
aan bod. met behulp van diverse technieken en werk vormen 
geven	we	vorm	aan	een	twee	oerthema’s:	identiteit/autonomie,	
en verbinding en hun mogelijke afgeleiden. Er wordt zowel in-
dividueel gewerkt als in interactie met andere deelnemers. We 
maken gebruik van beeldende werkvormen, zowel twee als drie-
dimensionaal, stem, muziek en beweging.

Begeleider: katrien cassiers
data: 12 en 19 maart 2018 – 10u tot 17u
Prijs: €195	/	€160	(voor	I.V.-studenten	en	V.V.T.I.V.–leden)

dE kracht Van nlP

neurolinguïstisch Programmeren (nlP) analyseert en modelleert 
onbewuste patronen van mensen, om ze vervolgens aan ande-
ren aan te leren. nlP heeft als doel te begrijpen hoe iemand 
denkt en hoe dat denkproces het gedrag en de communicatie 
beïnvloedt. met deze kennis is het dan mogelijk om iemands 
denken	te	sturen,	zodat	zijn	of	haar	gedrag	en/of	communicatie	
in positieve zin kan veranderen. Tijdens deze training laten we 
een selectie van nlP-technieken aan bod komen en focussen 
daarnaast vooral op de praktijk.

Begeleider: Johnny Weustenraed & katrin Derboven
data: 28 april en 5 mei 2018 – 10u tot 17u
Prijs: €195	/	€160	(voor	I.V.-studenten	en	V.V.T.I.V.–leden)

dEPressiE En crEatiEVE wErkVormEn

Depressie en creativiteit staan op het eerste zicht lijnrecht te-
genover elkaar. Bij een depressie wordt immers alle creativiteit 
bevroren. men ziet geen uitweg meer, geen oplossing voor de 
problemen. Door creatieve werkvormen te gebruiken, wordt de 
mogelijkheid gecreëerd om “anders” te gaan kijken en transfor-
matieprocessen op gang te zetten. creatieve werkvormen zet-
ten mensen letterlijk en figuurlijk opnieuw in beweging.

Begeleider: resy De meulder
data: 20 april en 4 mei 2018 – 10u tot 17u
Prijs: €195	/	€160	(voor	I.V.-studenten	en	V.V.T.I.V.–leden)

Emotionally focusEd thEraPy

Deze twee lesdagen over Emotionally focused Therapy voor 
koppels vormen een korte kennismaking met het eigene van 
deze methodiek, vergeleken met andere vormen van koppel-
therapie. EfT onderzoekt samen met het koppel de destructieve 
interactiepatronen (duivelse dialogen) als een uiting van onder-
liggende hechtingsangsten of -noden in de liefde. Het koppel 
leert om deze onderliggende, meer kwetsbare emoties te her-
kennen bij zichzelf en de ander, en die op een nieuwe manier 
met elkaar te delen.

Begeleider: christien de Jong
data: 5 en 19 februari 2018 – 9u30 tot 16u45
Prijs: €195	/	€160	(voor	I.V.-studenten	en	V.V.T.I.V.–leden)

PsychE En gEwicht

Overgewicht is een wereldwijd probleem. Voeding is alomte-
genwoordig in onze leefwereld, maar we lijken steeds verder 
van onze oorspronkelijke natuur verwijderd. We eten lang niet 
enkel meer om in onze levensbehoeften te voorzien. Eten wordt 
soms een uitlaatklep of zelfs verslaving die troost moet bie-
den in moeilijke tijden. In deze tweedaagse specialisatie krijg 
je handvaten en inzichten aangereikt om samen met je cliënt 
te werken aan een gezonde relatie met eten. Dit gebeurt door 
middel van oefeningen, praktische modellen, psycho-educatie 
en casussen. 

Begeleider: Jacqueline Vogelaer
data: 30 januari en 6 februari 2018 – 10u tot 17u
Prijs: €195	/	€160	(voor	I.V.-studenten	en	V.V.T.I.V.–leden)
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systEmisch wErkEn binnEn 
dE indiViduElE sEtting

“Uit het verborgene komt de waarheid naar boven.” sinds Bert 
Hellinger het werken met opstellingen lanceerde heeft deze 
techniek meer dan voldoende zijn diensten bewezen. Ook bij 
individuele begeleidingen. Een eenvoudige constellatie met 
figuurtjes of sjablonen geeft een ruimer inzicht waardoor de 
verborgen dynamiek van het systeem vrijkomt en er beweging 
kan komen.

Begeleider: kris Jonckheere
data: 6 en 27 februari 2018 – 10u tot 17u
Prijs: €195	/	€160	(voor	I.V.-studenten	en	V.V.T.I.V.–leden)

VErwErking Van mishandEling En 
misbruik

Hoe bouw je een vertrouwensrelatie op met iemand die juist zo 
diep geschonden is in vertrouwen? Hoe krijg je, op een begrip-
volle manier, beweging in hardnekkige patronen? Hoe krijgt de 
cliënt de regie over het eigen leven terug in handen en creëren 
we meer keuzevrijheid? In deze korte training leer je kijken naar 
de opbouwende bedoeling van patronen en gaan we op zoek 
naar constructievere manieren om hiermee aan te slag te gaan.

Begeleider: Anne Vandenbroucke
data: 12 mei en 2 juni 2018 – 10u tot 17u
Prijs: €195	/	€160	(voor	I.V.-studenten	en	V.V.T.I.V.–leden)

wErkEn mEt cliëntEn diE 
aan zElfmoord dEnkEn

suïcidaliteit vormt een uitdaging voor therapeuten. Hoe je zelf 
naar deze thematiek kijkt, bepaalt vaak hoe je handelt. Het 
bespreekbaar maken om daarna een gepaste aanpak op te 
zetten blijkt effectief te zijn. Tijdens deze tweedaagse vertrek-
ken we vanuit bestaande kaders om gezamenlijk de mogelijke 
behandelingsinterventies naast elkaar te zetten. Hierbij is ruimte 
voor inbreng van eigen casuïstiek, uitwisseling van ervaring en 
natuurlijk zelfzorg.

Begeleider: nike Baeten
data: 23 januari en 6 februari 2018 – 10u tot 17u
Prijs: €195	/	€160	(voor	I.V.-studenten	en	V.V.T.I.V.–leden)

zandsPElthEraPiE

In deze tweedaagse maak je kennis met een aantal van de vele 
mogelijkheden van het werken met zandspel. Zandspel spreekt 
op een oorspronkelijke manier een diepere laag aan en helpt 
onbewuste processen vorm te geven en te ontwikkelen. Deze 
therapievorm voor volwassenen en kinderen, koppels en gezin-
nen laat toe om woordeloze momenten of gevoelens toch een 
taal te geven. Deelnemers gaan aan de slag met hun eigen 
verhaal in de zandbak en oefenen in het begeleiden van een 
zandspelproces.

Begeleider: katrien cassiers
data: 30 april en 8 mei 2018 – 10u tot 17u
Prijs: €195	/	€160	(voor	I.V.-studenten	en	V.V.T.I.V.–leden)
 

workshoPs Voor iEdErEEn
familiEoPstEllingEn

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

Begeleider: kris Jonckheere
datum: zondag 22 april 2018 – 10u tot 17u
Prijs: € 100 eigen opstelling – € 50 representant

jE bEnt mEEr dan jE dEnkt!
met spiegels op zoek naar je verborgen talenten.

Wie ben jij écht? Welke kwaliteiten heb jij die je zelf nog niet gezien hebt? Welke 
eigenschappen heb jij die in je leven nog niet volledig belicht of ontwikkeld zijn? 
Welke delen van je persoonlijkheid liggen te wachten om geboren te worden 
en zich te ontwikkelen? met deze vragen gaan we samen op een bijzondere 
manier aan het werk: we kijken “in de spiegel”! Door (groeps-)oefeningen leer 
je te kijken naar jezelf en de ander: samen betreden we in een veilige sfeer de 
zone van je verborgen zelf. Ben je klaar om deze verborgen schat te ontvangen?

Begeleider: Joris Van Droogenbroeck
datum: dinsdag 24 april 2018 – 10u tot 17u
Prijs: € 100 

mEEr bErEikEn mEt assErtiEf gEdrag

laat je te veel over je heen lopen? Vind je het lastig om voor jezelf op te komen? 
Durf je geen ‘neen’ te zeggen uit schrik voor wat anderen van je zouden den-
ken? In deze workshop leer je voor jezelf op te komen én tegelijkertijd de relatie 
met de ander positief te houden. Je leert niet enkel ander, assertiever gedrag 
te vertonen, maar we kijken ook samen naar de onderliggende oorzaken van 
jouw niet-assertieve gedrag. In een veilige en open sfeer gaan we op zoek naar 
blokkerende overtuigingen en manieren om deze om te buigen in helpende 
gedachten. 

Begeleider: Ann Bilsen
datum: zaterdag 24 februari 2018 – 10u tot 17u
Prijs: € 100 

Van mindfulness 
naar hEartfulness

In deze tweedaagse trachten we ons beperkte 
zelf te overstijgen om uiteindelijk te komen tot 
ons ware zelf.
Hierbij proberen we ons los te maken van het 
reactief gedrag dat ons afhankelijk maakt van 
de omstandigheden waarin we leven. We wor-
den ons bewust van diepere dimensies van ons 
wezen, trachten onze onbevlekte staat te heront-
dekken en sluimerende mogelijkheden te doen 
ontwaken. Via geleide meditatie kom je dichter bij 
jezelf en ontdek je stap per stap diepere bewust-
zijnsniveaus. Uiteindelijk leer je meer betrokken 
en voller in het leven van elke dag te staan.

Begeleider: Hugo Appels
data: dinsdag 17 april 2018 & maandag 23 
april 2018 – 10u tot 17u
Prijs: € 195 

VErbindEndE 
communicatiE

In deze workshop maak je kennis met de wereld 
van verbindende communicatie. We werken het 
gedachtegoed ervaringsgericht uit aan de hand 
van situaties uit jouw leven van alle dag: thuis met 
je	kinderen	en/of	partner,	op	het	werk,	bij	vrien-
den… De relatie met jezelf nemen we als eerste 
onder de loep. We vertrekken vanuit het idee dat 
onze gevoelens en gedachten wegwijzers zijn 
naar onze behoeften. Als we taal kunnen geven 
aan wat er in het hier en nu in ons leeft, gaat er 
een magische wereld van verbinding open.

Begeleider: carina Thomis
datum: zaterdag 10 maart 2018 – 10u tot 17u
Prijs: € 100 
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De wetenschappelijke bewijsbaarheid van 
Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) mag 
dan wel omstreden zijn, als therapeutisch 
middel en middel tot zelfontdekking kent 
deze methodiek voor training, coaching en 
communicatieverbetering zijn waarde. In dit 
artikel dompelen I.V.-therapeuten en lesge-
vers Johnny Weustenraed en Katrin Derbo-
ven je onder in de wereld van NLP én vertel-
len over hun eigen ervaringen. 

Het nlP-verhaal begon in de jaren zeventig, 
toen richard Bandler en John grinder door 
de beroemde antropoloog gregory Bateson 

“NIET AllEEN dE 
wETENsChAp OF dE 

ExpERTs hEbbEN 
dE wAARhEId. OOk 
jE EIgEN INNERlIjkE 

wAARhEId TElT.” 
– katrin Derboven, I.V.-therapeut en lesgeefster nlP

- johnny wEustEnraEd

dE kracht 
Van Nlp

in contact werden gebracht met de psychiater milton H. 
Erickson. geboeid door de therapeutische succesverhalen 
van Erickson, Perls, satir en andere roemrijke psychothe-
rapeuten, brachten Bandler en grinder hun ‘als effectief 
beschouwde denk- en gedragspatronen’ in kaart. 

Elk gedrag is gestructureerd. Die structuur kan worden 
gemodelleerd, aangeleerd, onderwezen en veranderd. 
Dit is precies wat nlP doet: de onbewuste patronen van 
mensen met een geniaal vermogen (zoals milton H. Erick-
son) analyseren, modelleren en in kaart brengen, om het 
achteraf aan leken aan te leren. 

nlP gaat dus over het ‘denken’. Het heeft als doel te 
begrijpen hoe iemand denkt en hoe dat denkproces het 
gedrag en de communicatie beïnvloedt. met deze kennis 
is het dan mogelijk om iemands denken te sturen, zodat 
zijn	 of	 haar	 gedrag	 en/of	 communicatie	 in	 positieve	 zin	
kan veranderen. 

naast ons bewustzijn is er ook zoiets als een ‘onbewust-
zijn’, dat een groot deel van ons denken, gedrag en com-
municatie stuurt. In het toepassen van nlP gaat het erom 
om onbewust gedrag dat belemmerend werkt (waaronder 
denken en communiceren), zo te sturen dat de belem-
meringen worden opgeheven. 

Over de zin of onzin van nlP is de laatste jaren al heel wat 
inkt gevloeid. Verkopers zien in nlP vaak een oplossing 
voor alle mogelijke problemen. Anderen doen de methode 
af als pseudowetenschap wegens een gebrek aan weten-
schappelijke gronden en bewijs.

lesgevers en I.V.’ers Johnny Weustenraed en katrin Der-
boven laten de discussie over de bewijsbaarheid van nlP 
terzijde en zien vooral de waarde van nlP in, voor zichzelf 
én als therapeutisch middel.  
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Katrin Derboven: “Toen ik een tien jaar geleden aan mijn 
coachopleider vroeg waar hij zijn mosterd had gehaald, ant-
woordde hij: Eric schneider, de man die nlP naar Vlaanderen 
haalde. Ik vond het vooral boeiend dat men vanuit nlP niet 
bepaald geïnteresseerd is in het waarom, maar in het hoe. 
Dit is zoveel constructiever, vooruitgaander. De subjectieve 
ervaring is het belangrijkste. Toen stond vast dat nlP mijn 
volgende opleiding zou zijn.”

Johnny Weustenraed: “Bij mij verliep het ongeveer gelijklo-
pend. Ik raakte eveneens geïnspireerd door een aantal trainers 
die een nlP-opleiding hadden gevolgd. Ik vond hun manier 
van communiceren en hun denkwijze mooi, rustgevend en 
wijs. sommige overtuigingen zoals ‘elk gedrag heeft een po-
sitieve intentie’ en ‘er is altijd een keuze’ spraken me destijds 
erg aan. Toen ik later aan vrienden vertelde dat ik de nlP-
opleiding wou volgen, reageerden ze onbegrijpend. “Ze doen 
daar aan brainwashing” zeiden ze. Ik moest erom lachen en 
begreep hun terughoudendheid niet. nu snap ik hun reactie 
wel. nlP wordt door een gebrek aan bewijs vaak als zweverig 
aanzien. Het is eerder een geloofsleer, een visie op commu-
niceren en omgaan met mensen dan een harde wetenschap.”

Katrin Derboven: “nlP biedt heel wat duidelijke en gestruc-
tureerde kaders en praktische oefeningen die je onmiddellijk 
kan toepassen op jezelf en anderen. De variatie aan oefenin-
gen is ook zo groot dat je ze op verschillende ontwikkelings-
niveaus kan toepassen. Het anders leren denken heeft een 
groot effect op mijn leven gehad. Ik heb meer begrip voor 
mezelf.” 

“Ik had destijds ook problemen met een decaan van de Ant-
werpse management school, hij keek op een andere manier 
naar de wereld dan ik. nu had ik zelf ook een heel harde en 
eenzijdige kijk op de wereld. Wat de wetenschap zei, was de 
waarheid. Door nlP te studeren, merkte ik dat mensen an-
dere filters hebben. Ik begrijp ze daardoor beter en heb meer 
respect voor hun denken. nu luister ik meer naar anderen en 
mezelf. niet alleen de wetenschap of de experts hebben de 
waarheid. Ook je eigen innerlijke waarheid telt.”

Johnny Weustenraed: “Ik ben flexibeler geworden en ben 
minder geconditioneerd in mijn reacties. Doordat ik ook het 
gevoel heb dat ik meer keuzemogelijkheden heb, ervaar ik 
minder spanning en stress. Ik kies meer en weet beter wat 
ik wel en niet wil. Ik heb meer zelfcontrole, zelfredzaamheid 

en meer optimisme. Professioneel gezien 
boek ik ook vooruitgang: mijn sprekers- en 
trainingsvaardigheden werden beter. Ik kan 
makkelijker afstemmen en verbinding maken. 
Door nlP ben ik ook te weten gekomen wat 
mijn missie is, heb ik mijn doelen helderder 
gekregen.”

Katrin Derboven: “nu nog modelleer ik vaak 
mensen. Zowel bekende als minder bekende 
mensen. Je kan van iedereen iets leren. mo-
delleren is een manier om op een heel analy-
tische en niet oordelende manier nauwkeurig 
te observeren en te registreren hoe iemand 
zijn succes behaalde. Iemand modelleren kan 

jezelf ook tot succes brengen. Tijdens mijn 
opleiding had ik iemand gemodelleerd rond 
de vraag ’hoe kan iemand zichzelf vlot ver-
kopen?’. Door in gesprek te gaan, vragen te 
stellen en modellen toe te passen en te ana-
lyseren, kon ik voor mezelf een handleiding 
en strategie opmaken waardoor ik zelf dat 
resultaat kon bereiken. Hierop heb ik verder 
geborduurd tijdens mijn eindwerk van de I.V.-
opleiding ‘De zichtbare therapeut’.”

Johnny Weustenraed: “mijn eindwerk van 
de I.V.-opleiding ging over ‘Emotionele een-
zaamheid bij singles’. Ook daar heb ik het 
nlP-verhaal kunnen toepassen. Ik heb ver-

schillende singles kunnen begeleiden in het modelleren van 
mensen die wel een relatie hadden. Als I.V.-therapeut ken ik 
goed de waarde van elk van de vier kwadranten van Wilber. 
Toch zijn therapeuten vaak geneigd om linksboven te werken: 
het innerlijke en emotionele gedeelte. maar de werkelijkheid, 
het dagelijkse leven vraagt om rechtsboven. Vaak krijg ik cli-
enten over de vloer die zeggen “bij mijn vorige therapeut was 
het enkel maar praten, daar veranderde niks, ik wil dat er nu 
iets verandert”. Door nlP-interventies toe te passen, boek je 
sneller resultaat in gedragsverandering. Dit geeft de cliënt een 
succeservaring en bevordert de therapietrouw. Door enkel te 
werken in het linksboven kwadrant vertraagt het proces, het 
vraagt meer tijd en vergt meer emotionele inspanning.” 

Katrin Derboven: “Eind april en begin mei 2018 bieden we 
een tweedaagse opleiding aan. Omdat het een verrijking of 
verdieping kan zijn voor vele therapeuten om ondergedom-
peld te worden in het nlP-verhaal. Om de kracht te ervaren, 
om de rijkdom van een stroming te ervaren.” 

Johnny Weustenraed: “Er zijn meer dan duizend nlP-inter-
venties, die kunnen we tijdens deze tweedaagse natuurlijk niet 
allemaal aan bod laten komen. We maken een kleine selectie 
van een aantal nlP-technieken. We zullen vooral veel oefenen 
zodat de deelnemers de technieken onder de knie krijgen en 
ze dus meteen in hun praktijk kunnen toepassen. De focus 
ligt niet zozeer op het verwerven van inzichten, maar op het 
opdoen van ervaring.” 

Korte training
dE kracht Van nlP

Wil jij ook de kracht en rijkdom van nlP ervaren?
Volg dan Johnny Weustenraedts en Katrin Derbo-
vens korte training op zaterdag 28 april en 5 mei 

2018 op de Educatieve Academie.
Lees er alles over op pagina 15 en onze website.
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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.



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




