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Beste lezer,

 Serendipity: de kunst van het vinden zonder te zoeken. Een 
ongezochte, onbedoelde en onverwachte ontdekking of ervaring 
die een klein geluksmoment inhoudt. Een combinatie van ogen-
schijnlijk onbelangrijke en toevallige gebeurtenissen die samenko-
men in een magisch geheel.

 De achtiende-eeuwse Engelse schrijver Horatio Walpole vorm-
de het woord naar de oude benaming Serendip voor het eiland Sri 
Lanka. Hij verwees daarmee naar een Perzisch sprookje waarin 
drie prinsen door geluk en toeval een vermiste kameel op het 
spoor komen.

 De Educatieve Academie hoopt met haar opleidingen en 
workshops het eiland te zijn waar jij op het onverwachte stuit. Een 
ontdekking in de vorm van een ontmoeting, een inzicht of een 
ervaring die je blik op de wereld openstelt. 

 Vind jij bij ons dat wat je niet wist dat je zocht?

Hartelijke groet,
Hilde Vleugels en Bruno Van den Bosch
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INTERACTIEFbumping 

into miracles
when you were looking

for everyday stuff

not knowing
the miracles existed

and that they were 

available to you

Tris Gilis - Serendipity 
uit the universe is in love with me

LEEs IN dEzE INTERACTIEF ALLEs ovER 
dE INTEgRATIEvE bENAdERINg, 
dE NIEuwE jAARopLEIdINgEN IN 2017-2018 
EN EEN EERsTE sAmENwERkINgspRojECT 
mET uNIoN uNIvERsITy!
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KORTE TRAININGEN
PARAdOx IN bAlANs

Paradoxwerk gaat over het opsporen van paradoxen die op de 
voorgrond treden bij de cliënt en de therapeut en over de weg 
naar bevrijding uit de illusie van de tegenstelling, door je de te-
gendelen toe te eigenen en in dialoog te brengen. Deze training 
is bedoeld voor therapeuten en therapeuten in opleiding die op 
zoek zijn naar een verdieping van het integratieve karakter van 
psychotherapie.

Begeleider: Arno Waltmans
Data: 13 en 20 maart 2017 – 10u tot 17u
Prijs: €160 / €135 (voor I.V.-studenten en –therapeuten)

suïcIdEPREvENTIE

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: 7 en 28 maart 2017 – 10u tot 17u
Prijs: €160 / €135 (voor I.V.-studenten en –therapeuten)

vERwERKING vAN 
mIshANdElING Of 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: 20 maart en 24 april 2017 – 10u tot 17u
Prijs: €160 / €135 (voor I.V.-studenten en –therapeuten)

uIT jE buRN-OuT!

Vanuit je burn-out naar veerkracht en bevlogenheid. In deze 
training leren therapeuten en hulpverleners hun cliënten om 
inzicht te krijgen in zichzelf en hun leven, om op die manier 
beter te kunnen omgaan met stressoren en om ongewenste 
gewoontes. nadat we door psycho-educatie inzicht krijgen in 
de oorzaken van een burn-out, leren we naar lichaamssignalen 
te luisteren en tot gerichte actie over te gaan.

Begeleider: Sandra Boel
Data: 20 april en 4 mei 2017 – 10u tot 17u
Prijs: €160 / €135 (voor I.V.-studenten en –therapeuten)

vooR ThERApEuTEN EN huLpvERLENERs

Korte trainingen voorjaar 2017
PArADoX In BALAnS

SuïcIDEPrEVEnTIE
VErWErkIng VAn mISHAnDELIng of mISBruIk

uIT JE Burn-ouT!
comPASSIon focuSED THErAPy

THErAPEuTIScH WErkEn mET HET THEmA SEkSuALITEIT

WorKshoPs voor ieDereen
fAmILIEoPSTELLIngEn

BIogrAfIScH En THErAPEuTIScH ScHrIJVEn
VErBInDEnDE communIcATIE

EmoTIonAL frEEDom TEcHnIquES

artiKel
InTErAcTIonELE VormgEVIng: 
EEn InTEgrATIEVE BEnADErIng

jaaroPleiDingen 2017-2018
InTEgrATIEVE rouW- En VErLIESBEgELEIDIng
mInDfuLnESS Voor HuLPVErLEnErS
LErEn WErkEn mET fAmILIEoPSTELLIngEn
InTEgrATIEVE crEATIEVE oPLEIDIng
gESPEcIALISEErDE JAAroPLEIDIng kInDErTHErAPIE
zAnDSPELTHErAPIE
DE mETAPoSITIE VAn DE SuPErVISor
BASISmoDuLE ‘DE THErAPEuTIScHE WErkrELATIE’

vierjarige theraPeutenoPleiDing 
2017-2018
InTEgrATIEVE PSycHoTHErAPIE En counSELIng 
mET cLIënTgErIcHTE-EXPErIEnTIëLE BASIS 
InTroDucTIEWEEkEnD 

artiKel
‘PrAcTIcE AnD rESEArcH In PSycHoTHErAPy: 
cHALLEngIng PArTnErS or TAngo DAncErS ?’

artiKel
THE unIVErSE IS In LoVE WITH mE - TrIS gILIS

inschrijvingen

Wetgeving & suPervisie
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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 de-
pressie afnemen.

Begeleider: marco Alibertis
Data: 21 en 28 maart 2017 – 10u tot 17u
Prijs: €160 / €135 (voor I.V.-studenten en –therapeuten)

ThERAPEuTIsch wERKEN mET 
hET ThEmA sEKsuAlITEIT

Veel mensen worstelen met hun seksuele liefdesleven of heb-
ben er vragen over. Er is echter een tekort aan therapeuten die 
vrouwen en mannen hierin onbevangen en deskundig kunnen 
begeleiden. Voel jij je geroepen om je deskundigheid hierin te 
vergroten? Deze twee dagen zullen je kijk op seksuele thema’s 
verbreden en verdiepen en je een paar duidelijke handvatten 
geven bij het werken met deze cliënten.

Begeleider: Helena Vanden Bergh & maarten ghysels 
Data: 21 april en 5 mei 2017 – 10u tot 17u
Prijs: €160 / €135 (voor I.V.-studenten en –therapeuten)

fAmIlIEOPsTEllINGEN

Een verstoord familiesysteem kan generaties lang doorwerken 
en voor problemen zorgen, zelfs al is er geen contact. Bij fami-
lieopstellingen zet de cliënt zijn familie intuïtief neer in een opstel-
ling waarbij representanten de familieleden vertegenwoordigen. 
zo wordt het functioneren van het systeem blootgelegd en wordt 
de weg naar  herstel  vrijgemaakt. 

Begeleider: kris Jonckheere
1 dag: 23 april 2017 – 10u tot 17u
Prijs: Eigen opstelling: €80 – representant: €40

(inschrijvingen voor eigen opstellingen volzet, 
enkel nog deelnemen als representant)

bIOGRAfIsch EN 
ThERAPEuTIsch schRIjvEN

Het positieve effect van schrijven wordt door onderzoek aange-
toond. Al schrijvend ontdek je dingen over jezelf, kun je moeilijke 
gebeurtenissen ‘van je af schrijven’,  je bezinnen,  stilstaan bij 
het familieverhaal, de toekomst anders vormgeven… In deze 
korte training besteden we aandacht aan biografisch schrijven 
(het levensverhaal als middel tot zelfonderzoek en zelfreflectie) 
en aan schrijven als therapeutisch middel. naast enige theo-
retische onderbouwing, zal vooral de praktijk centraal staan in 
allerlei oefeningen.

Begeleider: Jeanette Van Hoek
2 dagen: 23 en 30 maart 2017 – 10u tot 17u
Prijs: €160

vERbINdENdE cOmmuNIcATIE

In deze workshop maak je kennis met de wereld van verbin-
dende communicatie. We werken het gedachtegoed ervarings-
gericht 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
1 dag: 13 mei 2017 – 10u tot 17u
Prijs: €80

EmOTIONAl fREEdOm TEchNIques

EfT (Emotional freedom Techniques) is een baanbrekende 
methode die in de jaren ’90 is ontstaan uit een ontmoeting 
tussen oost en West: het tikken op acupunctuurpunten wordt 
gecombineerd met inzichten uit de neurowetenschappen, nLP 
en mindfulness. EfT blijkt bijzonder effectief bij het behandelen 
van zowel psychische als lichamelijke klachten. Deze EfT twee-
daagse biedt je een helder theoretisch kader gekoppeld aan het 
goed leren toepassen van gold Standard EfT op jezelf. 

Begeleider: Anna Legein
2 dagen: 25 april en 9 mei 2017-02-16 – 10u tot 17u
Prijs: €160

wORKshOPs vOOR IEdEREEN
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INTERAcTIONElE vORmGEvING:

Integratief betekent dat van elkaar te onderscheiden elementen 
zodanig verbonden worden dat ze elkaar aanvullen, een geheel 
vormen of opgenomen worden in een groter geheel. Verbinden 
en tot een geheel maken (helen) zijn sleutelwoorden bij I.V. 

Dat I.V. een integratieve benadering is, betekent onder meer dat 
I.V.-therapeuten geschoold zijn om de zienswijzen en methodes 
uit verschillende therapeutische richtingen in hun werk tot een 
geheel te maken. Vaak wordt doeltreffendheid, efficiëntie en toe-
pasbaarheid als reden van psychotherapie integratie opgegeven. 
Wij willen daar menselijkheid en de mensvisie van I.V. aan toe-
voegen. cliënten worden niet in een keurslijf gedwongen, maar 
er wordt gezocht naar een therapie op maat. Bovendien wordt 
in deze integratieve benadering de mens als een geheel gezien 
en niet gereduceerd tot zijn samenstellende delen. Dit holistische 
denken heeft zijn weg gevonden binnen de medische, psychische 
en sociale wetenschappen. Steeds meer wetenschappers denken 
in termen van onderlinge verbondenheid. 

In het streven naar geestelijke gezondheid is integratie van es-
sentieel belang. Als een mens geïntegreerd is, is er sprake van 
een gezonde aanpassing en een natuurlijke balans. maar wanneer 
iemand om psychische hulp vraagt is, er veelal sprake van een 
zekere desintegratie. De normale eenheid van de psyche waarin 
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Hilde Vleugels

dE vIERjARIgE 
ThERApEuTENopLEIdINg 

INTERACTIoNELE voRmgEvINg (I.v.) 
sTAAT vooR EEN INTEgRATIEvE 

bENAdERINg. IN dIT ARTIkEL 
bELIChT hILdE vLEugELs, 

mEdEopRIChTsTER EN 
sTAFdoCENTE vAN dEzE 

opLEIdINg, dE bETEkENIs 
EN hET bELANg vAN INTEgRATIE 

vooR dE gEesTELIjkE 
gEzoNdhEIdszoRg, 

zowEL op INTRApsyChIsCh, 
INTERpERsooNLIjk 

ALs op TRANspERsooNLIjk 
NIvEAu. 

“Psyche, relaties en brein zijn niet 
tot elkaar te herleiden maar ze 

hangen ook samen en beïnvloeden 
elkaar voortdurend en wederzijds.” 

– Daniël Siegel

denken, voelen, willen en handelen soepel samenvloeien, is uit 
balans. De verhouding met de omgeving en met het leven ver-
loopt moeizaam. Het I.V.-kader dat hierbij aansluit, is de I.V.-inter-
actiedriehoek. Stilstaan bij de interactiefuncties (willen, handelen, 
waarnemen) maakt het mogelijk openingen te vinden in patronen 
en de bronnen op te sporen die leiden naar een creatieve inte-
gratie waarbij persoon en omgeving opnieuw zelfhelend worden 
(zelforganisatie).

“Het zich opnieuw bewust 
worden van de innerlijke 

ervaringsstroom wordt naar 
voren geschoven als de kern 
van het veranderingsproces.” 

– Nele Stinckens

op intrapsychisch niveau betekent integratie het tot stand bren-
gen van een helende innerlijke relatie. Dit proces van integratie 
van de persoonlijkheid kan ondermeer inhouden dat onopgeloste 
conflicten doorgewerkt worden, verstoten stukken van het zelf tot 
synthese gebracht. cognitie, affect en gedrag worden verbonden 
tot een samenhangend geheel. mensen proberen dikwijls lastige 
gedachten, gevoelens of ervaringen te verwerpen of op een scha-
delijke manier uit te leven. Werkelijke integratie neemt op in een 
groter geheel, het voegt samen op een hoger niveau. Er is dan 
een beweging van versplintering en/of rigiditeit richting heelheid 
en harmonie. In I.V.-jargon zeggen we dan: de driehoek gaat weer 
draaien. Het geheel is meer dan de som van de delen. 
 

"Integratie in relaties betreft de 
afgestemde communicatie tussen 

mensen wier verschillen 
gehonoreerd worden en die 

vervolgens verbonden worden 
tot een 'wij'." 

– Daniël Siegel

op relationeel niveau betekent integratie het tot stand brengen van 
helende relaties. Dit doet een beroep op het menselijke vermogen 
om hechte verbindingen te maken met anderen en dat vraagt 
om bewustwording van communicatiepatronen en eventueel het 
bijsturen ervan. ook is er aandacht voor de plaats in het systeem 
(structuur). naast zelfawareness (mindfulness) en intrapsychische 
afstemming is er dus ook een relationele awareness van de situ-
atie nodig en een interpersoonlijke afstemming. Integratie vraagt 
zowel om zelfafbakening als om het vermogen zich te verbinden 
met een groter geheel. 
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“We willen alles 
perfectioneren, alles lijkt 

maakbaar, als je maar hard 
genoeg je best doet. Zelfs 
in de liefde willen we de 

ander kneden, zoeken we naar 
de perfecte relatie op maat. 

We zijn ziek in maakbaarheid. 
We hebben God in de hemel 
afgeschoten en zijn zelf God 

geworden. Dat is een 
vergissing. Ik pleit voor 

zingeving en aandacht voor 
zorg, maar wel als universele 

waarden, niet vanuit een 
conservatieve of religieus 
geïnspireerde visie. Mijn 

pleidooi betekent dus niet 
dat we terug moeten naar hoe 

het vroeger was, naar de 
verzuiling en de betutteling, 
maar wel dat we moeten 
nadenken hoe we deze 

nieuwe tijd vorm willen geven.” 

– Dirk De Wachter 

op transpersoonlijk niveau betekent integratie voorbij een over-
dreven individualisme (de ikkigheid) naar ruimere niveaus van 
integratie, bewustzijn en verbondenheid gaan. We zijn in wezen 
allemaal onderdeel van een onderling afhankelijk geheel. naast 
de verruiming in de richting van onze medemens gaat deze in-
tegratie ook om de verdieping of verheffing in de richting van 
het onnoembare, het mysterie. Dit sluit aan bij het holistische en 
integrale mensbeeld van I.V. naast de aandacht voor het licha-
melijke, emotionele, gedragsmatige, relationele en systemische 
aspect is er ook ruimte voor de mens als spiritueel wezen. Dit 
wil zeggen: ruimte voor diepgang, diepere betekenis, de behoefte 
aan zingeving. Wie ben ik en waar sta ik voor? Wat moet ik met 
dit leven? Hoe geven we vorm aan onszelf, onze relaties en aan 
deze nieuwe tijd? 

Tot slot: creativiteit is een krachtig instrument om vorm te geven 
en integratie te bevorderen. creativiteit omvat en overstijgt het 
persoonlijke ik en de rationele en materiële wereld. Het werken 
met beelden, verbeelding, drama en andere creatieve werkvor-
men hoort dus thuis bij Interactionele Vormgeving. En creativiteit 
is meer dan werken met kunstzinnige middelen. creativiteit is in 
wezen verbinden en een nieuw geheel scheppen. creativiteit is 
integratie. 

Lees meer: 
-  Dirk De Wachter tijden eens interview door Bieke Purnelle voor 

DeWereldMorgen.be (2015).
-  J.C. Nocross & M.R. Goldried, Handbook of psychotherapy 

integration: second editing. New York: Oxford University Press 
(2003, 2015).

-  D.J. Siegel, De mindful therapeut: een gids voor mindsight en 
neurale integratie. Amsterdam: Nieuwerzijds (2010, 2011).

-  Hilde Vleugels & Bruno Van den Bosch, Veranderende denk-
beelden in de psychotherapie. Standaard Uitgeverij (2008). 

-  Nele Stinckens, Affectieve processen. In: Sjoerd Colijn, Hans 
Snijders, Moniek Thunissen, Susan Bögels en Wim Trijsburg 
(red.), Leerboek psychotherapie. De Tijdstroom (2013). 
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vooR ThERApEuTEN EN huLpvERLENERs

jAAROPlEIdINGEN
2017 - 2018

INTEGRATIEvE ROuw- EN vERlIesbEGElEIdING
“Er is een tijd voor alles.” (Pred. 3:1-15)

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

Begeleider: Ann Bilsen
Data: 10 maandagen in 2017-2018
Prijs: € 1095 

mINdfulNess vOOR hulPvERlENERs
“Feelings come and go like clouds in a windy sky. 
Conscious breathing is my anchor.” – Thich Nhat Hanh

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

Begeleider: marco Alibertis
Data: 10 donderdagen in 2017-2018
Prijs: € 1095 
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lEREN wERKEN mET 
fAmIlIEOPsTEllINGEN

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

Wij zijn allen deel van een familiesysteem. De relatie met partner, 
ouders, kinderen en familie brengt niet alleen voldoening en geluk 
maar ook frustratie en teleurstelling. Thema’s waar we als individu 
mee worstelen, vinden dikwijls hun 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 verbindin-
gen tussen individuen krijgen meer aandacht. met behulp van fa-
milieopstellingen kunnen spanningsvelden in een systeem op een 
eenvoudige en ontroerende manier zichtbaar gemaakt worden. 
Dit kan de start zijn voor een proces van integratie en heling.

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

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

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

Begeleiders: Suzanne kempeneers, kris Jonckheere, katrien 
cassiers, Pat Van Lantschoot & Luc Van nyvelseel
Data: 18 dinsdagen in 2017-2018
Prijs: € 1775 zonder basismodule / € 1975 met basismodule 

GesPEcIAlIsEERdE jAAROPlEIdING 
KINdERThERAPIE

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

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

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

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

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

Begeleider: katrien cassiers
Data: 6 maandagen in 2017-2018
Prijs: € 660

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

Supervisie is een vak apart. Het vergt een brede ervaring en 
diepgaand inzicht in de 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

bAsIsmOdulE 
‘dE ThERAPEuTIschE wERKRElATIE’

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

Begeleiders: katrien cassiers
Data: 9 en 10 september 2017
Prijs: € 200

mEER INFoRmATIE EN INsChRIjvEN op 
www.EduCATIEvE-ACAdEmIE.bE.
LEes op oNzE wEbsITE ALLes ovER 
kmo-poRTEFEuILLE, opLEIdINgsChEques
EN bETAALd EduCATIEF vERLoF.

sChRIjF IN EN bETAAL vooR 30 ApRIL 
2017 EN kRIjg 10% vRoEgboEkkoRTINg 
op ALLE jAARopLEIdINgEN!

dE jAARopLEIdINgEN mINdFuLNess, 
Rouw- EN vERLIesbEgELEIdINg, 
kINdERThERApIE, FAmILIEopsTELLINgEN 
EN INTEgRATIEvE CREATIEvE ThERApIE 
zIjN vANAF hET ACAdEmIEjAAR 2017-2018 
ERkENd vooR bETAALd EduCATIEF 
vERLoF. ook sTudENTEN IN dE 
vIERjARIgE ThERApEuTENopLEIdINg 
INTERACTIoNELE voRmgEvINg komEN IN 
AANmERkINg vooR EduCATIEF vERLoF. 
LEes ER ALLes ovER op oNzE wEbsITE.

EA wERkT voLop AAN EEN gLoEdNIEuwE 
opLEIdINg RoNd TRAumA. houd oNzE 
wEbsITE IN dE gATEN!
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INTROducTIEwEEKENd 

De Educatieve Academie organiseert jaarlijks twee introductieweekends voor mensen die de vierja-

rige therapeutenopleiding Interactionele Vormgeving wensen te volgen en die nog niet bekend zijn 

met de Educatieve Academie en haar manier van werken. De introductie wordt geleid door psycho-

therapeut en docent Suzanne kempeneers. Deelnemers  dienen te beschikken over een bachelor- 

of masterdiploma in de menswetenschappen, belangstelling te hebben voor levensprocessen en 

het begeleiden hiervan en bereid te zijn een eigen therapeutisch leerproces aan te gaan. Het volgen 

van het introductieweekend is vrijblijvend en geen voorwaarde om met de therapeutenopleiding te 

kunnen starten.

INTEGRATIEvE PsychOThERAPIE EN cOuNsElING 
mET clIËNTGERIchTE-ExPERIENTIËlE bAsIs

De Educatieve Academie vzw is door de EAP (European Association Psychotherapy) geaccrediteerd tot EAPTI (Euro-
pean Accredited Psychotherapy Training Institute). De Vierjarige Therapeutenopleiding bestaat uit 120 EcTS punten 
en voldoet volledig aan de EcP-norm. Afgestudeerde psychotherapeuten komen hierdoor rechtstreeks in aanmer-
king 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, systeemgeoriënteerde, cognitieve-gedragstherapiegeoriënteerde, 
 analytischgeoriënteerde) en/of een bepaalde specialisatie zoals traumaverwerking, koppeltherapie, lichaamswerk. 
 Alle docenten doen ook therapeutische begeleidingen, meestal binnen een eigen praktijk.

info: www.educatieve-academie.be

vIERjARIGE 
ThERAPEuTENOPlEIdING

2017-2018

Wanneer?
of zaterdag 13 en zondag 14 mei 2017 telkens van 10u tot 17u.

Waar?
In de lokalen van de Educatieve Academie te Berchem.

Prijs?
€170 waarvan 80 euro voorschot (tevens annuleringsvergoeding)
+ 90 euro ten laatste 2 weken voor aanvang
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op 1 okTobER 2017 REChTEN dE EduCATIEvE ACAdEmIE EN dE FLv vAN uNIoN 
uNIvERsITy huN Rug, TREkkEN huN zwIERIgsTE RokkEN AAN EN sLAAN dE hANdEN 
IN ELkAAR vooR EERsTE sAmENwERkINgspRojECT. op hET pRogRAmmA? EEN 
INTERNATIoNAAL CoNgRes ovER dE sAmENwERkINg TussEN pRAkTIjk EN oNdER-
zoEk bINNEN dE psyChoThERApIE.

1 okTobER 
2017

Deze dansers verschijnen ten tonele:

•	 Dr.	Linda	Finlay,	integratief	psychotherapeut	en	freelance	academisch	consultant	bij	verschillende	universiteiten.
•	 Dr.	Renate	Geuzinge,	psychotherapeut,	gz-psycholoog,	oprichter	en	docent	van	het	Instituut	voor	Interpersoonlijke	

neurobiologie (groningen).
•	 Prof.	Dr.	Mo	Mandic,	psychotherapeut	uit	Londen	en	gastprofessor	aan	de	Union	University	onderzoekt	de	centrale	

rol van het zijn, naast het aspect van het doen, bij kwalitatief onderzoek binnen de psychotherapie.
•	 Prof.dr.	Chantal	Van	Audenhove,	director	of	Lucas	en	professor	in	psychologie	en	communicatie	aan	de	K.U.Leuven.
•	 Bruno	Van	den	Bosch,	directeur	en	stafdocent	van	de	Educatieve	Academie	en	voorzitter	van	de	European	As-

sociation for Integrative Psychotherapy.

 Kruis alvast 1 oktober 2017 aan in je agenda!
 Locatie: Theologisch en Pastoraal Centrum (TPC)
 Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerp - Belgium

‘PRAcTIcE ANd ResEARch IN PsychOThERAPy: 
chAllENGING PARTNERs OR TANGO dANcERs ?’

EEN EERsTE sAmENwER-
kINgspRojECT TussEN dE 
EduCATIEvE ACAdEmIE EN dE 
uNIoN uNIvERsITy FAkuLTET 
zA pRAvNE I posLovNE 
sTudIjE dR LAzAR vRkA-
TIë (NovI sAd, sERvIë)!

Hoe zit dat met het samenspel tussen psyche en brein, praktijk en onderzoek, psychotherapie en neurobiologie? 
Wat hebben ze  elkaar te bieden? Wie leidt en wie volgt? Wie is de slaaf en wie de meester? Wie trapt de ander 
op de tenen? Hoe dans je evidence-based een tango? Hoe daagt de ene partner de andere uit? kunnen ze elkaar 
meenemen in een wervelende dans? 

Begeef je met ons in hun spanningsveld. Dans met ons deze tango.
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ThE uNIvERsE Is 
IN lOvE wITh mE

oud-I.v.-sTudENT, ThERApEuT, sChRIjFsTER EN kuNsTENARes TRIs gILIs sTELT hAAR woNdERLIjkE CREATIes 
TENTooN op dE EduCATIEvE ACAdEmIE. hAAR gEdIChTEN vERgEzELd dooR mINI-INsTALLATIes zIjN NIET 
ALLEEN op dE ACAdEmIE TE bEzIChTIgEN, mAAR wERdEN ook sAmENgEbRAChT IN dE dIgITALE dIChTbuNdEL 
the universe is in love with me dIE jE vIA oNzE wEbsITE kAN LEzEN. 

TR
Is

 g
IL

Is
over zichzelf en haar werk zegt Tris: 

I enjoyed the writing process as a teenager, and 
subsequently forgot about it for decades. I dis-
covered a spiritual side to myself in my twenties, 
only to bury that too while weathering the storms 
of life. When I trained to become a therapist, I 
started writing again. I write and create mini-
installations as expressions of my poems. But 
mainly, I’m learning to tune myself to inspiration 
and my inner well of wisdom, instead of to the 
smog of impressions around me.

This is a collection of inspired texts on life and 
how to live it. on how to communicate with 
others, on how to forgive and love ourselves. 
They aim to give pause, or encouragement and 
hope. And the awareness that we are all in this 
together. 

These texts are intuitive and inspired. They stem 
from the inner well of wisdom, we can all learn 
to trust.

I hope you enjoy reading the texts, I enjoyed 
writing them.  

  Alle gedichten en beelden in deze
  Interactief komen uit the universe 
  is in love with me. 
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vOlG ONZE AcTIvITEITEN

  www.facebook.com/educatieve.academie

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

  twitter.com/EducatieveAcade

INschRIjvINGEN
www.EducATIEvE-AcAdEmIE.bE

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

KmO-PORTEfEuIllE EN OPlEIdINGschEques

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

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

meer info vind je op www.vdab.be

WIJ zIJn ErkEnD Door DE VLAAmSE gEmEEnScHAP ALS oPLEIDIngSVErSTrEkkEr BInnEn BEIDE SySTEmEn.
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new beginnings
how enticing

how powerful a phrase
when really

we need to go back

search for the old

what we were
before we forgot

what we are
 

Tris Gilis - new beginnings
27/4/2013, from

‘this is only the beginning’

vERANdERENdE wETgEvINg 
RoNd dE ERkENNINg vAN psyChoThERApEuTEN

Eind augustus 2016 kwam op initiatief van I.V.-therapeuten Wen-
dy Schram en Sabine Pelgrims een groep I.V.-therapeuten samen 
op de Educatieve Academie naar aanleiding van de wet de Block.
Deze wet verplichtte sommige psychotherapeuten om onder su-
pervisie van masters te werken.
 
op vraag van deze werkgroep contacteerde de Educatieve Aca-
demie I.V.-therapeuten die volgens deze wet in aanmerking zou-
den komen om supervisie te geven. Verschillende masters heb-
ben zich aangemeld, waarvoor heel veel dank.
De vraag aan de Academie was ook om voor een bijscholing te 
zorgen rond supervisie. ook dat wilden we doen.
 
ondertussen is er sinds 22 december 2016 het gedeelte van de 
wet dat hierover ging opgeschort. Door het grondwettelijk Hof is 
er een arrest gemaakt naar aanleiding van de klachten van een 
groep psychotherapeuten. Het Hof schorst de vereisten van de 
nieuwe wet betreffende de overgangsregeling voor personen die 
vóór de inwerkingtreding van die wet de psychotherapeutische 
praktijk uitoefenden (dus vóór 1 september 2016). 
 
Een supervisieopleiding DE mETAPoSITIE VAn DE SuPErVISor 
komt er wel en staat open voor alle hulpverleners en therapeuten 
die zich willen bijscholen om vanuit een integratief kader (seven 
eyed model en I.V.) supervisie te geven. ze wordt gegeven door 
marleen van Laere en Bruno Van den Bosch.

voor inlichtingen en inschrijvingen zie 
www.educatieve-academie.be.

Verder zal de Educatieve Academie in samenwerking met VVTIV uitzoeken 
hoe we onze afgestudeerde I.V.-ers met de vereiste masteropleiding zo 
goed mogelijk kunnen betrekken bij de supervisie. 



lEes mEER OvER ONZE 
NIEuwE jAAROPlEIdINGEN, 

KORTE TRAININGEN 
EN wORKshOPs!

www.educatieve-academie.be
eDucatieve acaDemie vzW - Patriottenstraat 35 - 2600 Berchem - België

t. 0032 (0)3 281 21 67 - info@eDucatieve-acaDemie.Be




