
Educat ieve Academie vzw ~ Inst i tuut voor In teract ionele Vormgeving
Programmabrochure ~ Verschijnt 4 keer per jaar ~ Jaargang 18 ~ nr.76
V.u. ~ Bruno Van den Bosch ~ Patr io t tenst raat  35 ~ 2600 Berchem 
Ve rsch i j n i ngspe r i ode  ~ maa r t  -  ap r i l  -  me i  2018
Afg i f tekantoor Antwerpen X ~ Erkenningsnummer P 206486
T. 0032 (0 )3  281 21 67 ~ i n fo@educa t i eve-academie.be

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

bpost
8/5318

Deze omslag dient als bescherming
van het tijdschrift tijdens de verzending.
Verwijder hem na ontvangst.

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

Editie 76    maart - april - mei  2018
INTERACTIEF



Editie 76  maart - april - mei  2018
INTERACTIEF



3EDUcATIEVE AcADEmIE - InTErAcTIEf 76

Interactief is een uitgave van
Educatieve Academie vzw

Verantwoordelijke uitgever:
Bruno Van den Bosch

Productie:
Lies robben

Vormgeving:
caroline nieva

Fotografie:
Theodoor Dirkx

Lay-out & drukwerk:
collectief De Wrikker cvba

Algemene directie:
Bruno Van den Bosch

& Hilde Vleugels

Educatieve Academie vzw
Patriottenstraat 35

2600 Berchem - België
T. 0032 (0)3 281 21 67

info@educatieve-academie.be

www.educatieve-academie.be

Beste lezer,

 Aan de Educatieve Academie staat 2018 in het teken van 
“Blaadjes”: van willen vasthouden en blaadjes met touwtjes aan 
de bomen knopen om toch maar niet los te moeten laten. Dit 
thema is alomtegenwoordig, zowel in het dagelijks leven als in 
therapie.
 Dit jaarthema is ook het onderwerp van een expositie die op 8 
maart feestelijk geopend wordt en later opent voor het grote pu-
bliek. De opbrengst van deze expositie gaat integraal naar TOUW, 
een initiatief van onze academie waarbij er kosteloze therapie 
wordt aangeboden aan mensen voor wie de financiële drempel 
the hoog is. Drie van de kunstenaars geven in deze Interactief een 
kijkje achter de schermen bij het creatieve proces.
 Als je de blaadjes laat vallen, ontstaat er ruimte voor iets 
nieuws. Ook bij de Educatieve Academie is er ruimte voor ver-
nieuwing. Wij werken mee aan het onderzoek van de VUB naar de 
beleving van therapeuten wanneer zij intieme en seksuele gevoe-
lens voor cliënten ervaren. Onderzoekster Lara Vesentini vertelt 
hier meer over in een Q&A. Ten slotte, kondigen we nog een 
aantal andere leuke nieuwigheden aan.

Hartelijke groet,
Hilde Vleugels en Bruno Van den Bosch
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 DEPrEssIE En crEATIEVE WErkVOrmEn
 DE krAcHT VAn nLP
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 fAmILIEOPsTELLIngEn
 JE BEnT mEEr DAn JE DEnkT!

nieuW aan de educatieVe academie

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 
for Psychotherapy) geaccrediteerd tot EAPTI (European Accre-
dited Psychotherapy Training Institute). De Vierjarige Therapie-
opleiding 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 psychotherapie 
(experiëntieelgeoriënteerde, cliëntgerichte, systeemge-
oriënteerde, cognitieve-gedragstherapiegeoriënteerde, 
analytisch-georiën	teerde)	en/of	een	bepaalde	specialisatie	
zoals traumaverwerking, koppeltherapie, lichaamswerk. Alle 
docenten doen ook therapeutische begeleidingen, meestal 
binnen een eigen praktijk. 

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



6 7EDUcATIEVE AcADEmIE - InTErAcTIEf 76EDUcATIEVE AcADEmIE - InTErAcTIEf 76

jaaroPlEidingEn

intEgratiEVE rouw- En 
verliesbegeleiding

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 2018-2019
Prijs: € 1095

Mindfulness voor hulpverleners

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 2018-2019
Prijs: € 1095

vooR ThERApEuTEN EN hulpvERlENERs

2017 - 2018

lErEn wErkEn mEt 
familiEoPstEllingEn

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 tussenmense-
lijke verkeer en de verbindingen tussen individuen krijgen meer 
aandacht. met behulp van familieopstellingen kunnen span-
ningsvelden in een systeem op een eenvoudige en ontroerende 
manier zichtbaar gemaakt worden. Dit kan de start zijn voor een 
proces van integratie en heling.

Deze opleiding is eveneens toegankelijk voor mensen uit de 
zorg- en of onderwijssector.

Begeleider: kris Jonckheere
data: 10 dinsdagen in 2018-2019
Prijs: €	1095	zonder	basismodule	/	€	1295	met	basismodule

sChRIjF IN EN bETAAl
vooR 30 ApRIl 
2018 EN kRIjg 10 % 
vRoEgboEkkoRTINg!10

%
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intEgratiEVE crEatiEVE oPlEiding

Deze praktijkgerichte opleiding wordt integratief opgebouwd en 
verbindt de vier disciplines van de creatieve therapie (beeldende 
werkvormen, dans, drama en stem) met begeleiding van perso-
nen. De stafdocenten verbinden deze vier werkvormen met de 
basisprincipes van de Interactionele Vormgeving, die als kader 
voor deze opleiding fungeren. Deze opleiding is eveneens toe-
gankelijk voor mensen uit de zorg- en of onderwijssector.

Begeleiders: suzanne kempeneers, kris Jonckheere, e.a.
data: 18 dinsdagen in 2018-2019
Prijs: €	1775	zonder	basismodule	/	€	1975	met	basismodule

 

gespecialiseerde jaaropleiding
kindErthEraPiE

Ieder kind, iedere jongere, ieder gezin is uniek. In hun uniek zijn, 
lopen ze soms ook vast in overweldigende emoties of angsten, 
trekken ze zich terug in zichzelf, … 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 woordeloze taal, …
In deze integratieve procesgerichte jaartraining zoeken we naar 
manieren om het zelfhelend vermogen van kinderen terug aan 
te wakkeren zodat het gezonde innerlijke kind meer draag-
kracht kan bieden aan het gekwetste stuk.

Begeleiders: katrien cassiers & Jona Den Aantrekker 
data: 17 maandagen in 2018-2019
Prijs: € 1650

Meer informatie en inschrijven op 
www.educatieve-academie.be.

Lees op onze website alles over 
kmo-portefeuille, opleidingscheques en 
betaald educatief verlof!

De jaaropleidingen mindfulness, rouw- 
en verliesbegeleiding, kindertherapie, 
familieopstellingen en integratieve 
creatieve therapie zijn erkend voor 
betaald educatief verlof. Ook studenten 
in de Vierjarige Therapeutenopleiding 
Interactionele Vormgeving komen in 
aanmerking voor educatief verlof. Lees 
er alles over op onze website 
www.educatieve-academie.be.

dE mEtaPositiE Van dE suPErVisor

supervisie is een apart vak. 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 supervi-
sant diepgaand respecteert en zodoende activeert. 

Begeleiders: Bruno Van den Bosch & marleen Van Laere
data: 8 dinsdagen in 2018-2019
Prijs: €	880	zonder	basismodule	/	€	1080	met	basismodule

traumaVErwErking

Jaarlijks worden duizenden mensen geraakt door ingrijpende 
gebeurtenissen. Bij velen is het vertrouwen in de ander zwaar 
beschadigd 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 
dissociatie als overlevingsmechanisme. Vanuit een theoretische 
achtergrond gaan we praktijkgericht vanuit eigen ervaring aan de 
slag.

Begeleider: Anne Vandenbroucke
gastles: Amar El Omari
data: 10 maandagen in 2018-2019
Prijs: € 1095 

zandsPElthEraPiE

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.

Begeleider: katrien cassiers
data: 8 maandagen in 2018-2019
Prijs: € 880

intEgratiEVE koPPElthEraPiE

Deze jaaropleiding richt zich tot hulpverleners en therapeuten 
die op een methodische en integratieve manier met koppels 
willen werken. Vertrekkend vanuit Interactionele Vormgeving, en 
gebruikmakend van de inzichten en methodieken uit o.a. de 
systeemtherapie, contextuele Therapie, EfT, hechtingstheorie 
en andere, komen we tot een gewogen, integratieve aanpak 
die afgestemd is op de unieke eigenheid van elk koppel en hun 
relatiemoeilijkheden. De focus ligt hierbij op het herstellen van 
de dialoog en vertrouwen, en het helen van kwetsuren.

Begeleiders: marco Alibertis, suzanne kempeneers, 
marleen Van Laere
data: 10 maandagen in 2018-2019
Prijs: €	1095	zonder	basismodule	/	
€ 1295 met basismodule 

sChRIjF IN EN bETAAl
vooR 30 ApRIl 
2018 EN kRIjg 10 % 
vRoEgboEkkoRTINg!10

%
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achtEr dE 
schErmEn: 
blaadjes

achtEr dE 
schErmEn: 
blaadjes
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2018 sTAAT AAN dE EduCATIEvE 
ACAdEmIE IN hET TEkEN vAN 
blaadjes. Het startscHot is 
EEN TENTooNsTEllINg vAN vIjF 
kuNsTENAARs dIE IN dE 
gEbouwEN vAN dE EduCATIEvE 
academie plaatsvindt. 
in dit gesprek tussen Hilde 
vlEugEls, bRuNo vAN dEN bosCh 
EN ThEo dIRkx oNTdEk jE hoE 
Het project tot stand kwam.

B: Wat is de bedoeling van dit 
project?

h: Ik denk dat er verschillende 
bedoelingen zijn. Een belangrijk 
doel is om TOUW voor te stel-
len aan een groter publiek. Dit 
is een VZW die gratis therapie 
geeft aan mensen die therapie 
absoluut niet kunnen betalen. 

B: En hoe is jouw idee, want 
het is gestart met jouw idee, 
ontstaan? Het maken en 
schilderen van de blaadjes?

h: Een beetje toevallig (toont 
ficusblad). Dit is een ficusblad 
en als dat droogt, wordt het 
leerachtig. Ik zag die bladeren 
liggen en had verf in de 
buurt. Ik ben die beginnen 
schilderen,vervolgens zocht ik 
een plek om ze op te hangen 
en heb ik ze in de boom 
gehangen. Dat was het begin. 
Toen ik de blaadjes met een 
touwtje aan de takken van de 
bomen terug vastbond, kwam 
er een herinnering naar boven 
van toen ik heel klein was. Het 

was een liedje dat mijn moeder 
voor mij zong, een smartlap. Ze 
wilde dat eigenlijk niet zingen, 
want iedere keer dat ze het 
zong, ging ik huilen. Ik drong 
dan altijd aan tot ze dat zong... 
En zo wordt de link gelegd 
met het liedje waarin Jantje 
blaadjes terug vastbindt aan 
de bomen om op die manier 
te voorkomen dat zijn zusje 
sterft... want hij heeft gehoord 
dat zijn zusje dood zal zijn als 
de blaadjes van de bomen 
vallen.  

En Jungianen zeggen dat de 
verhalen uit je kindertijd die je 
altijd opnieuw wil horen een 
thema hebben dat, minstens 
in een bepaalde leeftijdsfase 
maar ook vaak in je hele leven, 
terugkomt. Ik geloof dat wat 
telt voor sprookjes en verhalen 
zeker ook telt voor het liedje 
dat ik telkens opnieuw wilde 
horen. Ik denk niet dat ik de 
enige ben die dingen wil vast-
houden en het onmogelijke wil 
proberen te doen om iemand 
die hij of zij graag ziet bij zich 

te houden. Ik denk dat veel 
mensen zich herkennen in dat 
thema. En  tegelijkertijd ervaar 
je dan ook de grenzen, want 
het liedje loopt niet goed af. Je 
ervaart dat er grenzen zijn aan 
de macht die je hebt en dat je 
zelfs met al je liefde, mensen 
soms niet kan redden.

B: Er gaat dus een tentoonstel-
ling komen op de academie. 
Wat gaan mensen te zien 
krijgen? 

h: niet alleen werken van 
mij maar ook van andere 
kunstenaars. Bruno Van den 
Bosch, Theodoor Dirckx, katja 
Wouters en katrien cassiers. 
maar dat is gekomen omdat jij 
op een gegeven moment toen 
ik blaadjes bleef zoeken, zei: 
“Je moet daar iets mee doen”. 
En toen ben je naar Theo 
gestapt...

B: Ja, en Theo was meteen 
enthousiast omdat we vonden 
dat het een heel archetypisch 
thema is dat niet enkel voor-
komt in de smartlap maar ook 
bij heel wat mensen die in the-
rapie komen. Ze hopen dingen 
vast te houden in hun leven en 
hebben allerlei overlevingsstra-
tegieën ontwikkeld om dat te 
doen. Uiteindelijk moeten men-
sen dan beseffen dat wat je wilt 
vasthouden, vaak een illusie is 
en dat de pijn en de rouw van 
het loslaten erbij hoort.

* * *
h: misschien moeten we 
Theo eens aan het woord 
laten. Want als je zegt dat 
hij meteen enthousiast was 
toen je de vraag stelde, ben 
ik ook wel benieuwd waarom. 

Theo schreef op een gegeven 
moment: “ik voel het aan mijn 
water, dit wordt een goed 
project”. Dat maakt mij heel 
nieuwsgierig naar wat hij daar 
allemaal voelt bij zijn water 
(lacht).

t: Over dat water gaan we 
niet uitweiden, maar ik had 
wel onmiddellijk het idee “Dit 
is er boenk op” (lacht). Hier 
kunnen we heel veel mensen 
bij betrekken en hier kan heel 
veel interactie en dynamiek 
rond ontstaan. En dan zijn we 
samen gaan knutselen.

h: Ja maar echte interactie, dat 
is ongelofelijk. Het evolueerde 
van ikzelf die blaadjes aan het 
schilderen was en ze op mijn 
eiland aan de bomen bond, 
naar een echte samenwerking.

t: De interactionele vormge-
ving is psychotherapie, maar dit 
is ook op een andere manier 
interactionele vormgeving. Dit 
is een verbreding eigenlijk. 
En we kunnen terug naar 
de psychotherapie. Want 
uiteindelijk zijn we beginnen 
in interactie vorm te geven. Jij 
maakt iets en komt naar mij, 
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ik kom daarmee terug. Op en 
af. En ook kunnen we met het 
resultaat teruggaan naar het 
oorspronkelijke verhaal. Dit is 
heel aangrijpend, dit herken je. 
Ik denk dat onze generatie dat 
wel herkent. En als je cliënten 
bevraagt, die herkennen dat 
ook. Ik herinner mij een lied, 
dat gaat over de matroos die 
niet terugkomt en eigenlijk 
op trouwen stond omdat zijn 
schoonheid zwanger was... 
Telkens dat soort van intrieste 
verhalen die ook wel iets van 
hoop inhouden.

h: Zoals de fado, de smartlap-
pen van hier in Vlaanderen 
maar ook de fado van in Por-
tugal. Door het leed te zingen 
ontstaat er terug beweging...

* * *

h: En Bruno, wat ga jij precies 
doen?

B: Ik ga een filmpje maken.

t: Videokunst bedoel je.

B: Dus wat ik ga doen is 
eigenlijk een filmpje maken van 
de gezongen smartlap. Zoda-
nig dat het niet enkel beeldend 
vorm krijgt maar dat het ook 
werkelijkheid wordt. Het is mijn 
schoonmoeder die het gaat 
zingen. Dus het is ook...

t: Een documentaire eigenlijk 
een beetje...

B: Eigenlijk wel. Het is echt het 

lied zoals het gemaakt is en 
het wordt gezongen zoals het 
bedoeld is.

t: Ja. En het is een zangeres 
van 88 jaar...

h: Zij wil niet zangeres 
genoemd worden, want ze is 
gewoon een oude moeder zegt 
ze (lacht).

B: maar ze kan eigenlijk heel 
mooi zingen en ze doet dat 
fantastisch. Het feit dat ze dat 

nieuw te doen maar dat werkt 
niet altijd. Als je echt creatief 
wil zijn, moet het blaadje ook 
van de bomen kunnen vallen. 
Dan moet ook echt de pijn van 
“dit is het niet meer” of “dit is 
dood” er zijn... En van daaruit 
zal het besef dan volgen dat je 
als je echt creatief wil zijn en 
jezelf wil ontwikkelen, je niet 
kan blijven vasthouden. Losla-
ten hoort er dan gewoon bij.

t: En het valt op de bodem 
en het rot, maar het voedt 
de bodem waardoor ook een 
nieuw seizoen kan ontstaan. 
Het is niet dat het voor niets 
weggaat.

B: Ja, het is daarom ook dat 
smartlappen vroeger werden 
gezongen, om mensen juist 
te helpen om de pijn en het 
verdriet toe te laten waardoor 
ze verder konden. En het terug 
aan de bomen willen hangen 
van de blaadjes, is eigenlijk 
de onmacht. Het niet willen 
dat dingen kapot gaan, maar 
tegelijkertijd ook beseffen dat 
dit niet kan.

h: Ik vind dat ook wel heel lief 
dat het jongetje die blaadjes 
terug aan de bomen gaat 
hangen.

B: Dat is natuurlijk fantastisch 
lief . Het is een vorm van pa-
rentificatie, van zorgen voor de 
familie en jezelf en tegelijkertijd 
ook het besef dat je moet 
toelaten dat de blaadjes vallen, 
om verder te kunnen gaan.

h: Ik vind het ook een vorm 
van liefde maar ook wat jij 
zegt... Zien dat de liefde ook 
grenzen heeft...

t: Zijn pijnkanten... Liefde is 
niet onverschillig maar...

h: Ja, ze is niet onverschil-
lig, maar je moet beseffen 
dat je met liefde niet alles en 
iedereen kan redden. 

B: nee, en het is op een 
gegeven moment het besef, 
dat juist in de donkerste tijd 
en de meest zwarte periodes 
hoop is voor het nieuwe. maar 

nog helemaal kent, is eigenlijk 
fantastisch. Dus het is zeker de 
moeite waard om te komen.

* * *

B: Het idee van het creatieve 
proces gaat ook vaak over 
het proberen vasthouden van 
dingen waar we succes mee 
hebben of gelukkig mee zijn, 
hoewel deze onvermijdelijk 
verouderen... Dat zie je ook bij 
heel veel kunstenaars, dat ze 
proberen het oude terug op-

de ramp, wat Theo ook zegt, is 
dat de bladeren op de grond 
moeten vallen zodat er mest 
ontstaat en het nieuwe kan 
groeien. Het is een essenti-
eel proces, maar het is ook 
verstaanbaar dat mensen het 
willen vasthouden. Er is niets 
zo erg dan iets wat je graag 
hebt, waar je goed in bent 
of iemand die je graag ziet, 
moeten loslaten... natuurlijk 
wil je die niet loslaten, dat is 
de hel. En toch tegelijkertijd zit 
daar heel het rouwproces om 
verder te kunnen, niet enkel 
voor jezelf maar ook voor jouw 
wereld en je omgeving.

houd onze 
Facebook- 
pagina goed 
in de gaten 
voor meer 
informatie 
over deze 
expositie. 
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kortE trainingEn 
vooR hulpvERlENERs

comPassion focusEd thEraPy

compassie is een beladen term die soms tegenover empa-
thie geplaatst wordt als voorbeeld hoe het niet moet. met 
deze training nodigen we hulpverleners uit om compassie of 
‘mededogen’ vanuit een ander perspectief te leren kennen, 
als een ‘zijnskwaliteit’ die we kunnen cultiveren om beter tot 
zelfacceptatie te komen, en tot acceptatie van omstandighe-
den 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 depressie afnemen.

Begeleider: marco Alibertis
data: 5 en 12 maart 2018 – 10u tot 17u
Prijs: €	195	/	€	160	(voor	I.V.-studenten	en	VVTIV–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 twee-
daagse komen de verschillende basisdisciplines van de 
kunstzinnige therapie aan bod. met behulp van diverse 
technieken en werkvormen geven we vorm aan een twee 
oerthema’s:	identiteit/autonomie,	en	verbinding	en	hun	mo-
gelijke afgeleiden. Er wordt zowel individueel gewerkt als in 
interactie met andere deelnemers. We maken gebruik van 
beeldende werkvormen, zowel twee als driedimensionaal, 
stem, muziek en beweging.

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

depressie en creatieve 
wErkVormEn

Depressie en creativiteit staan op het eerste zicht lijnrecht 
tegenover elkaar. Bij een depressie wordt immers alle cre-
ativiteit bevroren. men ziet geen uitweg meer, geen oplos-
sing voor de problemen. Door creatieve werkvormen te 
gebruiken wordt de mogelijkheid gecreëerd om “anders” te 
gaan kijken en transformatieprocessen op gang te zetten. 
creatieve werkvormen zetten 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	VVTIV–leden)

dE kracht Van nlP

neurolinguïstisch Programmeren (nLP) analyseert en mo-
delleert onbewuste patronen van mensen, om ze vervolgens 
aan anderen 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 moge-
lijk 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	VVTIV–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 ontwik-
kelen. Deze therapievorm voor volwassenen en kinderen, 
koppels en gezinnen 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	VVTIV–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 
begripvolle 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	VVTIV–leden)
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Kan je ons wat meer over jezelf en 
het onderzoek vertellen?
Ik ben Lara Vesentini en als assistent werkzaam 
aan de VUB. Dat betekent dat ik naast het uit-
voeren van een doctoraatsonderzoek ook on-
derwijstaken op mij neem. Als assistent heb je de 
kans om je onderzoeksonderwerp grotendeels 
zelf te bepalen en uit te werken, waar andere 
doctoraatsstudenten vaak worden aangenomen 
op een vooraf afgebakend project.

Vanwaar je interesse voor deze 
thematiek?
seksualiteit heeft mij als onderwerp altijd ge-
boeid. Dit begon al op de middelbare school met 
een spreekbeurt over het voorkomen van sOA’s 
en het gebruik van anticonceptiemiddelen. In 
maastricht heb ik vervolgens gezondheidswe-
tenschappen gestudeerd en ben ik voor mijn 
master thesis een half jaar naar namibië gegaan 
om daar in kaart te brengen waarom jongeren 
er geen condooms gebruiken. Dit heb ik trou-
wens ook via dezelfde methodiek gedaan als ik 
voor dit onderzoek wil gebruiken. Dat mijn doc-
toraatsonderzoek rond seksualiteit zou draaien, 
dat was voor iedereen in mijn omgeving dan ook 
een vanzelfsprekendheid. 

mijn promotor, Prof. Dr. Johan Bilsen, was ge-
interesseerd in de hulpverlener-cliënt relatie en 
komt oorspronkelijk uit de geestelijke gezond-
heidszorg. Toen was de optelsom snel gemaakt: 
intieme en seksuele gevoelens in de psychothe-
rapeutische relatie! Wat mij enorm boeit aan dit 
thema is de schemerzone waarin het zich be-
vindt. Het lijkt bespreekbaar, maar is dat ook zo? 
Hoe diepgaand zijn deze gesprekken? Verschuilt 
men zich graag achter regels, deontologische 
codes en theorieën of is er juist openheid om 
over je eigen gevoelens en gedrag te praten? 
In welke mate veroordelen therapeuten zichzelf 
als ze dergelijke gevoelens voor een cliënt erva-
ren en hoe gaan ze hier mee om. Hoe denken 
ze dat anderen reageren? Ik heb zoveel vragen 
en daarom ben ik ook zo gepassioneerd met dit 
onderzoek bezig. 

Waarom heb je voor het groepsgesprek 
als onderzoeksmethode gekozen?
Aan de hand van groepsgesprekken (of focus-
groepen, zoals ze officieel heten) wil ik graag een 
antwoord vinden op deze vragen. Het voordeel 
van deze methode is dat er veel ruimte is voor 
verschillende visies, en de groepsdynamiek leidt 
tot nuanceringen die anders mogelijk verborgen 

zouden blijven. Daarnaast kan het een goed 
beeld geven van wat als algemeen heersende 
norm/moraal	 wordt	 beschouwd,	 en	 hoe	 men	
daar als individu tegenover staat. 

Is dit een veel voorkomend fenomeen? 
Zijn hier concrete cijfers over of werd dit
reeds onderzocht in Vlaamse context?
Internationale studies tonen aan dat ongeveer 
80% van de therapeuten zich tijdens hun loop-
baan weleens seksueel aangetrokken voelt tot 
een cliënt, wat ook als menselijk en normaal 
wordt beschouwd. slechts een kleine minder-
heid heeft ook seksueel contact met een cliënt. 
Hier gaat in onderzoek (en media) de meeste 
aandacht naar toe.  Hoe mensen deze seksuele 
aantrekking echter beleven, wat de intensiteit 
hiervan is en hoe men hier mee omgaat is niet of 
nauwelijks bekend.  

Waar kader je dit onderzoek binnen 
de huidige aandacht voor seksuele 
intimidatie en het #metoo verhaal?
Ik vind het moeilijk om mij uit te spreken over 
het #metoo verhaal. Ik geloof absoluut dat er 
wanpraktijken plaatsvinden en dat dit een halt 
moet toegeroepen worden. maar seksualiteit is 
steeds inherent aanwezig tussen mensen. Een 
man mag zich seksueel aangetrokken voelen tot 
een vrouw, en vice versa. Er is ook niets mis 
met wat geflirt. maar uiteraard moeten grenzen 
gerespecteerd worden én ook duidelijk aange-
geven worden. Binnen machtsrelaties en afhan-
kelijkheidsrelaties ligt dit begrijpelijk moeilijker. 
Toch denk ik dat hier vermeden moet worden 
om op een krampachtige manier met seksualiteit 
om te gaan.

Waarom is het belangrijk dat 
therapeuten deelnemen aan dit 
onderzoek?
Ik denk dat het belangrijk is om hier meer over te 
weten, omdat het daardoor ook beter bespreek-
baar wordt. meer inzicht leidt tot meer discussie 
en verdere kennisvermeerdering. Het biedt ook 
handvaten voor de therapeutenopleidingen om 
hier meer gerichte aandacht aan te geven. Van 
oudsher wordt het thema eerder binnen de con-
text van ethiek besproken, met de nadruk op wat 
niet mag. Hiernaast wordt het ook besproken in 
het kader van overdracht en tegenoverdracht, of 
van supervisie. Ik erken ook dat tegenoverdracht 
een belangrijk element is binnen de ontwikke-
ling	van	seksuele	en/of	verliefde	gevoelens.	Een	
nadelig gevolg hiervan is dat seksuele gevoelens 
hierdoor altijd onder een sluier van ‘foute (of on-
verwerkte) gevoelens’ blijven hangen, ook al vin-
den we vanuit rationeel oogpunt dat het wel nor-
maal en begrijpelijk is. Ik vermoed dat 
er een soort angst blijft sluimeren. Als 
dat leidt tot een krampachtige manier 
van omgaan met je eigen seksuali-
teit, dan lijkt mij dat nooit goed maar 
ik heb de wijsheid niet in pacht. Als 
ik wil weten hoe therapeuten dit nu 
effectief beleven in Vlaanderen, dan 
heb ik daarvoor de therapeuten zelf 
nodig. Ik wil hun verhaal horen. Daar-
om is deelname aan dit onderzoek zo 
belangrijk. 

“WAT mIJ EnOrm BOEIT AAn DIT THEmA 
Is DE scHEmErZOnE WAArIn HET ZIcH 

BEVInDT. HET LIJkT BEsPrEEkBAAr, 
mAAr Is DAT OOk ZO?”

vub onderzoekster  lara vesentini
Q&A:

dE EduCATIEvE 
ACAdEmIE wERkT mEE 

AAN EEN oNdERzoEk 
vAN dE vRIjE 

uNIvERsITEIT bRussEl 
NAAR bElEvINg vAN 

ThERApEuTEN 
wANNEER zIj 

INTIEmE EN sEksuElE 
gEvoElENs vooR EEN 

cliënt ervaren. 

wIj lATEN lARA 
vesentini aan Het 

wooRd ovER hAAR 
onderzoek.

Praktische informatie

Wat? Een groepsgesprek om 
meer inzicht te verkrijgen in 
de beleving van therapeuten 
wanneer zij intieme en seksu-
ele gevoelens voor een cliënt 
ervaren. Anonimiteit van de 
deelnemers wordt verzekerd
Voor wie? Vierdejaarsstuden-
ten IV en afgestudeerde IV-ers
Wanneer? Vrijdag 20 april 
van 19 uur tot 21 uur
Waar? Op de Educatieve 
Academie, Patriottenstraat 35, 
2600 Berchem
Interesse? Stuur een e-mail 
naar lara.vesentini@vub.be 



20 21EDUcATIEVE AcADEmIE - InTErAcTIEf 76EDUcATIEVE AcADEmIE - InTErAcTIEf 76

familiEoPstEllingEn

Een verstoord familiesysteem kan generaties lang 
doorwerken en voor problemen zorgen, zelfs al is 
er geen contact. Bij familieopstellingen zet de cliënt 
zijn familie intuïtief neer in een opstelling waarbij re-
presentanten de familieleden vertegenwoordigen. 
Zo wordt het functioneren van het systeem bloot-
gelegd 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!

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 
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 ontvan-
gen?

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

VErbindEndE communicatiE

In deze workshop maak je kennis met de wereld van verbin-
dende communicatie. We werken het gedachtegoed erva-
ringsgericht uit aan de hand van situaties uit jouw leven van 
alle	dag:	thuis	met	je	kinderen	en/of	partner,	op	het	werk,	bij	
vrienden… 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 

van Mindfulness naar 
heartfulness 

In deze tweedaagse trachten we ons beperkte zelf te over-
stijgen 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 worden 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 bewustzijnsniveaus. 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 

workshoPs Voor iEdErEEn
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VErandEringEn in hEt Ea-tEam

niEuw aan dE 
EducatiEVE 
acadEmiE
niEuwE stafdocEntE: marlEEn Van laErE

sinds kort is de Educatieve Academie een nieuwe stafdocent rijker, marleen Van  Laere. Een volledig nieuw gezicht 
is ze echter niet. Ze studeerde in 2000 zelf af aan de Vierjarige Therapieopleiding in de Interactionele Vormgeving. 
Hiernaast gaf  ze ook al les in de jaaropleiding ‘De metapositie van de supervisor’. 

We vroeger haar naar een korte reactie op haar aanstelling: “Ik kijk er erg naar uit om op de EA te doceren. Uiteraard 
vind ik het spijtig dat ik geen supervisie meer kan geven aan studenten, aangezien ik dit ook enorm graag deed. Wat 
gelukkig onveranderd blijft, is dat ik mensen kan zien groeien in het vak dat psychotherapie is en hierbij een belang-
rijke rol kan opnemen. Inhoudelijk hoop ik de opleiding een nieuwe boost te geven op het vlak van gedragscognitie 
zodat studenten leren dit strategisch in te zetten.’’

niEuwE jaaroPlEiding intEgratiEVE koPPElthEraPiE

Voor het schooljaar 2018-2019 werd er een nieuwe jaaropleiding aan het aanbod van de Educa-
tieve Academie toegevoegd, namelijk Integratieve koppeltherapie. Deze opleiding wordt gegeven 
door marco Alibertis, suzanne kempeneers en marleen Van Laere. 

Wil je graag met koppels werken en ben je op zoek naar een stevige, integratieve basis van waaruit 
je je begeleiding vorm kan geven? Of begeleid je al koppels en mis je nog wat handvaten of een 
werkbaar model dat als leidraad kan dienen? Of misschien heb je al heel wat ervaring, maar ben 
je benieuwd naar hoe je verschillende bestaande visies en relatietherapeutische werkmodellen met 
mekaar in interactie kan brengen? In elk van deze gevallen gaat onze spiksplinternieuwe jaartraining 
Integratieve koppeltherapie jou zeker aanspreken! 

meer informatie over de opleiding vind je terug bij het overzicht van de jaaropleidingen in deze 
Interactief en op www.educatieve-academie.be

Ook op het secretariaat van de Educatieve Aca-
demie waaien er nieuwe winden. We namen 
afscheid van Ulrike Verdonck en Birgit Beutels. 
Bedankt voor het fantastische werk dat jullie voor 
de EA geleverd hebben, dames! 

Hajar Asad keerde terug uit ouderschapsverlof. 
Hiernaast werden er twee nieuwe Liezen aan het 
team toegevoegd, Lies robben en Lies Deboi-
serie. 

Op de foto zie je van links naar rechts medewer-
ker communicatie Lies, medewerker planning en 
financiën stéphanie, coördinator Lies en mede-
werker administratie Hajar.

sinds februari is Werner ook vast in dienst bij de 
EA. Wie af en toe op de Educatieve Academie 
komt, herkent hem zeker en vast van in de cafe-
taria. Werner zal naast het beheer van de cafeta-
ria ook instaan voor allerhande klusjes.
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Volg onzE actiVitEitEn

	 	 www.facebook.com/educatieveacademieberchem

	 	 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




