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Beste lezer,
 Binnen twee weken slaan onze laatstejaars uit de IV-opleiding 
hun vleugels uit. Ondertussen staat er weer een nieuwe lading 
studenten te popelen om aan het vierjarige traject om IV-thera-
peut te worden te starten. We heten hen warm welkom en wen-
sen hen veel succes! 
 Begin juni verloren we één van de iconen van deze I.V.-op-
leiding, Magdaleen De Bruyckere. Wij brengen hulde aan deze 
prachtige vrouw en therapeute in deze Interactief. 
 Magdaleen zette de hulpverlening rond seksueel misbruik in 
Vlaanderen op de kaart. Een moeilijk thema, maar die proberen 
we aan de Educatieve Academie niet te schuwen. Zo spelen we 
ook in op het actuele thema van islam en migratie door hierover 
een korte training aan te bieden. Amar-El Omari beantwoordt in 
een interview al onze vragen.  
“Wings to fly” luidt de titel van de volgende expositie die plaats-
vindt op de Educatieve Academie. Kunstenares en I.V.-therapeute 
Griet Geeraert vertelt je meer over de kracht van intuïtief schil-
deren en hoe zij tot deze expositie kwam. Onze vorige expositie 
‘Blaadjes’ leverde maar liefst 2329,26 euro op voor TOUW vzw. 
Bedankt aan iedereen die zijn steentje bijdroeg.
 EA is helemaal klaar om jullie weer een schooljaar lang onder 
haar vleugels te nemen!

Hartelijke groet,
Hilde Vleugels en Bruno Van den Bosch 
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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 
ontwikkelingsmodel, hypothesemodel.

•	 De	docenten	zijn	integratieve	therapeuten	gespecialiseerd	
in één of meerdere basisrichtingen in de psychotherapie 
(experiëntieelgeoriënteerde, cliëntgerichte, systeemge-
oriënteerde, cognitieve-gedragstherapiegeoriënteerde, 
analytisch-georiënteerde)	en/of	een	bepaalde	specialisatie	
zoals traumaverwerking, koppeltherapie, lichaamswerk. Alle 
docenten doen ook therapeutische begeleidingen, meestal 
binnen een eigen praktijk. 

Lees alles over de opleiding op 
www.educatieve-academie.be
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Postgraduaat PsychotheraPie in de 
interactionele VormgeVing

JaaroPleidingen 
schoolJaar 2018-2019

 INTEGRATIEVE ROUW- EN VERLIESBEGELEIDING
 MINDfULNESS VOOR HULPVERLENERS 
 LEREN WERKEN MET fAMILIEOPSTELLINGEN

INTEGRATIEVE CREATIEVE OPLEIDING
 GESPECIALISEERDE JAAROPLEIDING KINDERTHERAPIE
 ZANDSPELTHERAPIE 
 DE METAPOSITIE VAN DE SUPERVISOR 
 TRAUMAVERWERKING 
 INTEGRATIEVE KOPPELTHERAPIE

artikel
AMAR EL-OMARI OVER HULPVERLENING EN DE ISLAM 

korte trainingen 
Voor hulPVerleners naJaar 2018

 BOUW EEN BLOEIENDE PRAKTIJK
 BRAINSPOTTING fASE 1 
 BRAINSPOTTING fASE 2
 ISLAM EN MIGRATIE IN HULPVERLENING
 KENNISMAKING MET ACT
	 DE	IV-DrIEHoEk:	DE	magIE	Van	tHErapIE
	 gooD	lIVEs	moDEl:	EEn	ExIstEntIEEl	moDEl
 PAST REALITy INTEGRATION
 SCHAAMTE EN KWETSBAARHEID
 (IMPROVISATIE-)THEATER EN THERAPIE 
 NUTRITIONAL PSyCHOLOGy

korte trainingen 
Voor leerkrachten naJaar 2018
 GEWELDLOOS COMMUNICEREN IN UITDAGENDE KLASSITUATIES

artikel
 WINGS TO fLy – GRIET GEERAERT

WorkshoPs Voor iedereen 
naJaar 2018
 STEMEXPLORATIE 
 fAMILIEOPSTELLINGEN 
 DE KRACHT VAN INTUïTIEf EN TRANSfORMEREND SCHILDEREN
 HET LEVEN ALS POSTTRAUMATISCHE LEVENSKUNST 
 MEDITATIE KAN JE LEREN

in memoriam
MAGDALEEN DE BRUyCKERE

PrikBord
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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 2018 - 2019

(Volzet)
(Volzet)leren werken met 

familieoPstellingen

Wij zijn allen deel van een familiesysteem. De relatie met partner, 
ouders, kinderen en familie brengt niet alleen voldoening en ge-
luk maar ook frustratie en teleurstelling. Thema’s waar we als in-
dividu 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 tech-
nieken, strategieën en aandachtspunten. Het tussenmenselijke 
verkeer en de verbindingen tussen individuen krijgen meer aan-
dacht. Met behulp van familieopstellingen kunnen spanningsvel-
den 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

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
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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.

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 volwas-
senen 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 draagkracht kan bieden aan het 
gekwetste stuk.

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

zandsPeltheraPie 

Het werken met zandspel past mooi in een integratieve 
cliëntgerichte aanpak waarin het zoeken naar beteke-
nis van de cliënt, de ruimte voor zijn proces en het 
vormgeven aan nieuw handelen elkaar aanvullen en 
versterken. Door het uiterlijk neerzetten van wat bin-
nenin leeft, ontstaat een afstand die overzicht, inzicht 
en bewegingsmogelijkheden zichtbaar maakt. Er ont-
staat 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

de metaPositie Van de 
suPerVisor

Supervisie is een apart vak. Het vergt een brede ervaring en 
diepgaand inzicht in de mechanismes van de hulpverlening. 
Bijkomend moet de supervisor de vaardigheid beheersen 
om de “cliënt”, een collega met name, te coachen in zijn in-
teracties en interventies ten overstaan van zijn cliëntsysteem 
en het hulpverleningsproces. De supervisor moet dan ook 
rapport krijgen met enerzijds de supervisant en zijn proces, 
maar anderzijds ook met het cliëntsysteem dat besproken 
wordt. Belangrijk hierin is dat hij de stijl, de persoonlijkheid, 
de keuzes, het proces van de supervisant diepgaand res-
pecteert 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 ingrijpen-
de 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 therapeu-
tisch 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 begrij-
pen, kijken naar macht en onmacht, en dissociatie als over-
levingsmechanisme. 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 

integratieVe 
koPPeltheraPie 

Deze jaaropleiding richt zich tot hulpverle-
ners en therapeuten die op een methodi-
sche en integratieve manier met koppels 
willen werken. Vertrekkend vanuit Inter-
actionele 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 

(Volzet)
(Volzet)

(laatste 

Plaatsen)
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over hulpverlening en de islam

Amar El-omari

Amar El-Omari geeft aan de 

Educatieve Academie een gastles 

rond hulpverlening en islam in de 

jaaropleiding Trauma en doceert in 

het najaar de korte training ‘Islam 

en migratie in hulpverlening’. Wij 

leggen hem op de rooster over dit 

actuele thema. 

“Geloof is een subjectieve 
relatie tot God die ook iets zegt 
over hoe iemand ten aanzien 

van anderen staat 
en je iets kan leren over 

het psychisch functioneren.”

Ben je zelf moslim? Indien ja, heb 
je het gevoel dat dit jouw visie als 
psychotherapeut beïnvloedt?

Ik heb zelf niet direct de indruk dat dit een 
grote rol speelt. Wel merk ik dat veel pa-
tiënten ‘iets’	van	mij	maken:	een ‘moslim’,	
een  ‘medemarokkaan’,  ‘een niet-gelovi-
ge’,… Ik vind het daarbij veel crucialer 
om een soort blanco blad te kunnen en 
mogen zijn waarop alles kan en mag 
geprojecteerd worden. Ik heb natuurlijk 
wel mijn eigen geschiedenis, mijn eigen 
familieverhaal en achtergrond die maakt 
dat ik van bepaalde mechanismen of ge-
woontes wel een zekere kennis heb maar 
als ik terugblik op de voorbije jaren, heb ik 
vooral in en tijdens die jaren praktijk mijn 
belangrijkste beeld rond de islam kunnen 
vormen. Door naar de verhalen en de in-
dividuele geschiedenis van de patiënten te 
luisteren, soms op zoek te gaan naar wat 
literatuur, en vooral door de multipliciteit 

en de veelzijdigheid van de islam te leren 
kennen. Elkéén maakt zijn of haar  inter-
pretatie van wat geloof voor hem of haar 
betekent. 

Wat mijn visie als therapeut betreft, heb ik 
vooral geleerd om deze zoveel als moge-
lijk te  ‘parkeren’, opzij te zetten en open 
te staan voor het verhaal van de patiënt. 
Dit is onmiddellijk ook mijn grootste leer-
ervaring geweest in de eerste jaren prak-
tijk:	 teveel	 denken	 te	 begrijpen	 wat	 de	
ander bedoelt, maakte dat ik mij eerder 
sloot voor een subjectieve en individuele 
interpretatie en samen  ‘praatte’ in plaats 
van te luisteren naar de eigen logica van 
de patiënt. Dit neemt uiteraard niet weg 
dat een zekere kennis wel handig kan 
zijn, maar nog handiger en interessanter 
is het om open te staan, de vraag te stel-
len wanneer iets niet duidelijk is, net ook 
omdat dit de therapeutische relatie enkel 
kan versterken. 

Op welke manier speelt de islam 
een rol in de psychische beleving 
van patiënten? 

Geloof is een subjectieve relatie tot God 
die ook iets zegt over hoe iemand ten 
aanzien van anderen staat en je iets kan 
leren over het psychisch functioneren. 
Zo heb ik gemerkt dat een heel rigide 
interpretatie van bepaalde voorschriften 
of rites soms op een zekere fragiliteit kan 
wijzen. Het is vooral belangrijk om dit te 
laten bestaan. Ik ga ook het geloven op 
zich nooit in vraag stellen, maar tracht zo-
veel als mogelijk als therapeut te luisteren. 
Dat is ook het kader waaruit iemand mij 
consulteert en ik maak dit van bij aanvang 
duidelijk	en	scherp:	ik	ben	geen	theoloog	
of islamdeskundige maar werk vanuit een 
therapeutisch kader. Ik tracht dan ook 
vanuit	 die	 logica	 te	 luisteren:	 wat	maakt	
bv dat iemand op een bepaald moment in 
de therapie een verwijzing naar zijn of haar 

geloof maakt? Veel interessanter is om dit te trachten te begrijpen 
en duiden in plaats van direct in te gaan op wat er gezegd wordt. 

Geloof ontstaat ook in een vroegkinderlijke ouder-kind relatie (het 
wordt vaak overgedragen van ouder op kind) en spreken over zijn 
of haar geloof, reveleert onmiddellijk ook iets over die ouder-kind 
relatie.	De	 islam	zelf	 is multiple:	voor	de	één	een	zingevingssy-
steem, voor de ander een model voor opvoeding of partnerre-
laties, voor de ander een maatschappelijk ideaal. En elke keer 
is uiteraard ook een  interpretatie te maken naar de psychische 
beleving (naar wat dit voor iemand persoonlijk betekent). Rama-
dan Tariq verwijst naar de islam als ‘een primaire identiteit’, als een 
raster dat het leven structureert, vorm geeft en betekenis verleent. 
Vanuit deze logica is de islam vrij allesomvattend en structureert 
deze ook het psychisch functioneren. Ik heb gemerkt dat deze in-
terpretatie voor veel patiënten vrij sterk aanwezig is. Daarenboven 
is de islam ook altijd onderhevig aan een culturele enveloppe, een 
volkse beleving. In Europa is de vraag naar een ‘Westerse islam’ 
bijvoorbeeld ook een vraag om burgerschap, om gelijke rechten, 
om te mogen zijn wie men is. 

Kijken moslims anders naar hulpverlening? Is de stap 
naar psychologische hulpverlening voor mensen van Is-
lamitische achtergrond groter? 

Ik denk niet dat hier algemene uitspraken over kunnen gemaakt 
worden. Er bestaan ook islamitische genezingswijzen, gekoppeld 
aan een bepaalde interpretatie van wat de oorzaak van een lijden 
is. Ik vind het belangrijk om beiden naast elkaar te laten bestaan, 
een bepaalde culturele of religieuze representatie niet persé in 
vraag te stellen of te ‘assimileren’ naar een Belgische interpretatie 
(bv de vertaling naar  ‘depressie’). Onderzoek heeft aangetoond 
dat vele mensen, als ik het mij goed herinner tot 90% van de 
Marokkanen, parallel, voorafgaand of volgend op een traject in de 
Westerse hulpverlening, een traditionele geneesheer consulteren. 
Dit zegt enorm veel over hoe bepaalde klachten ervaren en geïn-

terpreteerd worden. Onmiddellijk de vertaalslag maken naar een 
Westerse interpretatie, kan de indruk oproepen dat men zich niet 
begrepen voelt, niet au sérieux genomen wordt,… Ik vraag ook 
quasi altijd vrij expliciet naar andere vormen van hulpverlening die 
zijn geconsulteerd, om zo ook de boodschap over te brengen dat 
daarover gesproken mag worden. 

Ik merk zelf dat de stap naar psy-hulpverlening niet altijd zo groot 
hoeft	 te	zijn:	alles	hangt	ervan	af	hoe	 je	het	verhaal	onthaalt.	 Ik	
maak soms wel duidelijk wat een therapie is omdat niet iedereen 
vertrouwd is met dit kader (bv bij vraag naar medicatie) en vaak 
merk ik wel dat eenmaal de stap is gezet en iemand zich beluis-
terd voelt, de drempel enorm verkleint. Er blijft uiteraard wel een 
zeker taboe, maar ook in België is dit op een bepaalde manier 
soms nog heel actueel. Ik denk soms zelfs dat de stap of drempel 
bij de hulpverlener groter is, vanuit de angst de  patiënt niet te 
begrijpen, niet de goede hulpverlener te zijn en de gedachte dat 
kennis over de islam noodzakelijk is. Dit kan je onbewust ook 
tonen in een zekere onzekerheid, wat maakt dat iemand gemak-
kelijker afbreekt. Ik merk ook wel een mond aan mond reclame 
effect. De huisarts vind ik hierin ook een belangrijke partner, hij of 
zij kan als vertrouwenspersoon de drempel ook verkleinen wan-
neer nodig. 

Denk je dat er in België meer moslims worstelen met 
hun identiteit dan in Islamitische landen?

Ik denk dat dit zeker meespeelt. Sowieso is er op wereldvlak 
een zekere  ‘crisis’ rond wat de islam is, de media speelt hier 
vaak op in, met de perceptie van de islam als de  ‘ander’, als 
potentieel bedreigend. Islamitische landen zelf hebben vaak nog 
een geschiedenis van kolonisatie te verwerken. Er lijkt een per-
ceptie te zijn dat ons mensbeeld (als Westen) het dominante en 
universele wereldbeeld dient te zijn. We mogen daarbij niet ver-
geten dat dit beeld echter in een bepaalde context is ontstaan en 
een bepaalde geschiedenis heeft. In islamitische landen speelt en 
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Heeft dit artikel je interesse gewekt? 
dit najaar geeft amar el-Omari een kOrte 
training ‘islam en migratie in Hulpverlening’. 
Blader snel dOOr naar pagina 14 vOOr meer 
infOrmatie Over deze kOrte training.

leeft een andere geschiedenis en is het belangrijk dat elkeen de 
ruimte krijgt om een eigen mens- en wereldbeeld te ontwikkelen. 
Daarenboven is de islam vaak misbruikt in naam van macht en 
dominantie, wat strikt genomen niks te maken heeft met de islam. 
op	individueel	niveau	worstelen uiteraard	veel	mensen	hiermee:	
enerzijds beïnvloed door de perceptie van de media en de bui-
tenwereld, anderzijds ook doordat lokale ankerpunten voor de 
islamitische beleving (bv een bedevaartsoord) verloren gaan ten 
gevolge van migratie. 

Een	klassiek	voorbeeld	is	het volgende:	de	marokkaanse	vrouw	
die door migratie geen beroep kan doen op haar ‘recht’ op steun 
door de brede familie in de opvoeding van de kinderen. Dit kan de 
vraag doen rijzen naar de eigen betekenis rond moederschap, het 
moeten  ‘uitvinden’ van een nieuwe identiteit als moeder omdat 
de nodige referentiepunten ontbreken. An sich zegt dit niks over 
de islam. Dit is eerder een culturele gewoonte die zich verknoopt 
met de religieuze beleving. Bovendien is het ‘moslim of moslima 
zijn’ in het land van herkomst vaak vanzelfsprekend, iets wat niet 
permanent in vraag gesteld wordt, daar waar men hier vaak direct 
daarop aangesproken wordt, verantwoording moet afleggen,… 
Dit speelt mee in de vraag naar de eigen identiteit en maakt dat 
iemand de eigen identiteit opnieuw vorm dient te geven. Op zich 
moet dit ook niet persé problematisch zijn. De identiteit is ook 
iets wat voortdurend in opbouw is, telkens opnieuw uitgevonden 
wordt. Het is vooral belangrijk om de mentale, maatschappelijke 
ruimte te krijgen hier zelf een antwoord op te mogen vinden. Een 
repressief discours is hierbij altijd nefast. 

Vind je dat het huidige zorglandschap voldoende cul-
tuursensitief is of is er hier nog werk aan de winkel? 

Los van verwijzingen naar cultuur denk ik dat er in het zorgland-
schap altijd wel werk aan de winkel is. De fransen verwijzen met 
de term ‘précarité’ naar een kwetsbaarheid - sociaal, maatschap-

pelijk, psychologisch - en in mijn mening dienen we erover te 
waken dat ruimtes waar er kan en mag gesproken worden, be-
houden blijven. Ik denk hierbij heel specifiek aan de inmenging 
van de politiek. We leven in een maatschappij waar de haast, de 
snelheid heel sterk aanwezig is. Daarenboven heeft het centraal 
stellen van de individu, van de eigen verantwoordelijkheid soms 
ook het spijtige  gevolg dat men ook verantwoordelijk gesteld 
wordt voor de eigen ‘miserie’. Onze maatschappij lijkt daarbij sterk 
op consumptie gericht te zijn en we moeten opletten dat therapie 
ook niet geconsumeerd wordt noch beperkt wordt tot mensen 
weer	 op	 de	 draaimolen	 van	 de	 maatschappij	 te	 krijgen	 (d.i.:	
consumeren en produceren) maar eerder een plaats kan blijven 
waar tijd kan en mag genomen worden om de eigen hulpvraag 
concreet te krijgen, deze vraag ook verder in vraag te stellen en 
men de plaats krijgt om het eigen verlangen, een eigen project, 
een eigen ‘stem’ te vinden, los van wat de maatschappelijke vi-
sie altijd verwacht. De idee dat een beperkt aantal sessies bij de 
psycholoog kunnen terugbetaald worden, geeft de illusie dat het 
probleem ook binnen dit heel beperkt tijdsbestek zou opgelost 
zijn en druist voor mij in tegen de gehele ethiek van ‘tijd en ruimte 
nemen’. Het risico is dat dit er ook toe kan leiden dat men verant-
woordelijk wordt gesteld voor het zogenaamde niet-genezen zijn 
na dat afgebakend aantal sessies. 

Is het nodig om inhoudelijke kennis van de Islam te heb-
ben om Islamitische patiënten te kunnen helpen? 

Kennis helpt maar vooral een open houding, de basishouding als 
therapeut, is van belang. Het gegeven van bv een studiedag of 
training te volgen, toont daar al iets van een interesse. Ik vind 
het vooral belangrijk dat in de eerste sessies duidelijk kan wor-
den dat je interesse hebt om met iemand aan de slag te gaan, 
de overdracht of de therapeutische relatie installeert. Dit is veel 
duurzamer en effectiever dan gelijk welke kennis. En durf zeker 
vragen te stellen! 

Heb je een tip voor therapeuten om beter met cultuur-
verschillen om te gaan? 

Een hulpverleningsrelatie is een ontmoeting tussen twee (of meer) 
personen, ieder met een eigen culturele, familiale, persoonlijke 
geschiedenis. Wat ik zelf enorm belangrijk vind, is samen te zoe-
ken naar punten van verbinding, naar datgene wat de therapeu-
tische relatie of de overdracht kan helpen installeren. Specifiek 
voor culturele verschillen kan het interessant zijn om voor  jezelf 
de vertaalslag te maken naar hoe een bepaalde gewoonte, een 
ritueel, een gedrag zich in je eigen cultuur manifesteert. Een klas-
siek voorbeeld hierbij is rouw en hoe het rouwen vorm krijgt in 
een bepaald ritueel. Het kan bv interessant zijn om dan kort te 
verwijzen naar hoe er in België, in Vlaanderen, in je eigen streek 
met	een	verlies	omgegaan	wordt:	hoe	de	begrafenis	vorm	krijgt	
en de rituelen die hiermee gepaard gaan. Dit kan bij je patiënt iets 
faciliteren om over de eigen culturele gewoontes te praten, wat 
er bijvoorbeeld ontbreekt in België om bepaalde rituelen vorm te 
geven. Tegelijkertijd kan dit ook helpen om in te zoomen op hoe 
dit in zijn of haar context vorm krijgt (om dus via een ‘spreken over 
de cultuur’ geleidelijk aan te komen tot een spreken over de eigen 
beleving, het persoonlijke interne culturele kader). 

Let ook op niet te ‘overculturaliseren’. Ik werk altijd vanuit de lo-
gica dat ik met een subject, een individu werk en niet met iemand 
die representant is voor zijn of haar gemeenschap. Beluister wat 
de patiënt zegt altijd vanuit zijn of haar logica en niet als gewoonte 
van een gehele maatschappij. Stel vragen en stel jezelf en je eigen 
cultuur ook in vraag. Ik werk soms ook wel met een genogram 
omdat dit dankbare info oplevert en tegelijkertijd iets toont over 
de filiatie, over de familiale dynamieken en ook de positie van een 
overleden persoon kan duiden (ik denk bijvoorbeeld aan een mis-
kraam; dit wordt niet altijd vermeld terwijl dit psychisch wel effect 
kan hebben). Vergeet ook niet dat de patiënt zelf niet altijd bewust 
is van de impact van bepaalde zaken op zijn of haar functioneren 
en neem dus zeker de tijd om ‘de tijd te nemen’.

Over Amar El-Omari 

Amar El-Omari is psycholoog en psycho-
therapeut. Hij volgde het postgraduaat 
Psychoanalytische Therapie. Op heden 
werkt hij in het Centrum voor Geeste-
lijke Gezondheidszorg te Brussel en is hij 
werkzaam als praktijkassistent op de vak-
groep Psychoanalyse en Raadplegings-
psychologie aan de UGent. Doorheen de 
jaren heeft hij ervaring opgebouwd in het 
werken met migranten. Daarnaast heeft 
hij een sterke interesse in transculturele 
psychiatrie en de impact van religie en 
cultuur op identiteitsvorming.

“De idee dat een beperkt aantal sessies bij de psycholoog kun-
nen terugbetaald worden, geeft de illusie dat het probleem ook 
binnen dit heel beperkt tijdsbestek zou opgelost zijn en druist 
voor mij in tegen de gehele ethiek van ‘tijd en ruimte nemen’.”
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korte trainingen 

bouw een bloeiende Praktijk

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

Begeleider: Jan Jacobs
twee data:  16 oktober 2018 – 10u tot 17u oF 
18 december 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, stressgerelateerde klachten, lichame-
lijke klachten, hechtingsproblematiek, verslavingen, ADHD, 
autistische aandoeningen... Brainspotting laat zich uitstekend 
combineren en integreren met bestaande therapievormen of 
andere wijzen van begeleiden van mensen, maar kan ook op 
zichzelf gebruikt worden.

Begeleider: Marie-José Boon & Bénédicte Leys
data: 24 september, 2 oktober en 9 oktober 2018  
– 10u tot 17u
Prijs: € 650

brainspotting fasE 2

De fase 2 training is voor gevorderde Brainspotting-thera-
peuten die reeds fase 1 hebben gevolgd. Deze fase biedt 
verdieping zodat je na afloop in staat bent om Brainspotting 
toe te passen op specifieke vraagstukken.

Begeleider: Marie-José Boon & Bénédicte Leys
data: 27 november, 29 november en 18 december 2018  
– 10u tot 17u
Prijs: € 650

islam en migratie 
in hulPVerlening

De islam heeft in ons huidig maatschappelijk klimaat een 
centrale plaats. Zowel politici als de gewone man in de straat 
hebben een uitgesproken mening over de verhouding tus-
sen migratie, integratie en religieuze beleving, als ook over 
de vermeende bedreiging die de islam vormt. De dagelijkse 
praktijk toont ons hierbij dat de islamitische identiteit een be-
langrijke rol speelt in onder andere de partnerkeuze en de 
opvoedingsstijl. De islam kan hierbij verschillende functies 
bekleden:	een	maatschappelijk	ideaal,	een	culturele	achter-
grond, een persoonlijke zinsbeleving, een waarden- en nor-
mensysteem. Ook in de hulpverlening merken we op dat een 
psychisch symptoom cultureel-religieus gekleurd kan zijn. 
Aan de hand van een theoretisch kader en vooral klinische 
voorbeelden gaan we in de workshop samen de dialoog aan 
over hoe we ons professioneel kader in het werken met mi-
granten met een islamitische achtergrond kunnen hanteren 
om de hulpverlening te faciliteren.

Begeleider: Amar El-Omari
data: 19 en 26 oktober 2018 – 10u tot 17u
Prijs: €	195	(I.V.-studenten	en	leden	VVtIV:	€	160)

kennismaking met act

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

Begeleider: Annelies Harvent & Moniek van Oss
data: 19 en 26 november 2018 – 10u tot 17u
Prijs: €	195	(I.V.-studenten	en	leden	VVtIV:	€	160)

dE iv-driEhoEk: 
de magie Van theraPie

De ‘uitgeklapte’ IV-driehoek maakt van de Interactionele 
Vormgeving een unieke integratieve stroming en verdient 
meer aandacht. Het is een zeer waardevol instrument voor 
elke IV-therapeut, maar ook voor andere integratieve psy-
chotherapeuten en hulpverleners.  Deze theatermetafoor is 
een intrapsychisch model maar kan voor vele doeleinden 
ingezet worden.   Zo kan hij de therapeut helpen bepalen 
welke methodieken hij moet inzetten.   We zien echter zijn 
bijzondere waarde als strateeg in de therapie en als over-
zichtsinstrument. De  interactielijnen, de assen, de gebieden 
én de interactiepunten worden afzonderlijk bekeken en me-
thodieken worden erin geplaatst.

Begeleider: Marleen Van Laere
data: 30 november en 14 december 2018 – 10u tot 17u
Prijs:	€	195	(I.V.-studenten	en	leden	VVtIV:	€	160)

good lives modEl: 
een existentieel model

Het Good lives model is oorspronkelijk een hulpverlenings-
model voor seksuele delinquenten, maar kan ook voor allerlei 
andere problematieken ingezet worden.   Het gaat uit van een  
positief mensbeeld dat iedereen existentiële noden en doelen 
heeft.  Wanneer die bereikt worden, kunnen we spreken van 
een “good live”.  Wanneer die echter niet constructief ingevuld 
worden, gaat de mens over tot grensoverschrijdend gedrag. Dit  
model geeft justitiële medewerkers, hulpverleners, vrijwilligers, 
therapeuten en coaches een werkwijze die op zoek gaat naar 
de ontmoeting met de gehele mens.   Deze wordt gemotiveerd 
om aan de hand van een concreet stappenplan, zijn oorspron-
kelijke noden constructief in de wereld te zetten als medicijn 
tegen negatief en destructief gedrag t.o.v. zichzelf en de ander.  

Begeleider: Marleen Van Laere
data: 5 en 12 november 2018 – 10u tot 17u
Prijs: €	195	(I.V.-studenten	en	leden	VVtIV:	€	160)

Past reality integration

In deze tweedaagse maak je kennis met het PRI-gedachten-
goed van Ingeborg Bosch. PRI biedt een helder model waarbij 
je leert te zien hoe jouw verleden je huidige leven ongewenst 
beïnvloedt, en een praktische methode om eruit te geraken. 
We beginnen met die momenten te herkennen waarop je ge-
raakt wordt, overvallen wordt in het hier en nu en geen eigen 
keuzes meer hebt, gelimiteerd wordt door angst, boosheid, 
onzekerheid, etc. Thuis ga je  met de manier van zelfobservatie 
die je geleerd hebt aan de slag om hier op de tweede dag 
naar terug te koppelen. Als hulpverlener leer je dankzij deze 
training je eigen reacties en emoties én die van de cliënt beter 
te begrijpen. 
 
Begeleiders: Marita Plas 
data: 22 november en 6 december 2018 – 10u tot 17u
Prijs:	€	195	(I.V.-studenten	en	leden	VVtIV:	€	160)

vooR ThERApEuTEN EN hulpvERlENERs 2018 - 2019
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schaamte en kwetsbaarheid

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

Begeleider: Katrien Cassiers
data: 19 en 26 november 2018 – 10u tot 17u
Prijs: 	€	195	(I.V.-studenten	en	leden	VVtIV:	€	160)

(improvisatiE-)thEatEr 
en theraPie 

Via drama en theater kunnen zowel innerlijke als tussenmen-
selijke processen worden vertaald, waardoor er opnieuw 
beweging kan komen waar stilstand was. Er kan een bron 
ontspringen in de leegte, een stilte kan een stem krijgen en 
chaos vindt structuur. In deze tweedaagse maak je kennis 
met een aantal aspecten van (improvisatie-)theater en de 
meerwaarde daarvan binnen een therapeutische setting. We 
verkennen hoe het jou als therapeut kan verrijken én hoe 
je het kan inzetten binnen een therapeutisch proces. Niet 
teveel theorie, maar doen, spelen, oefenen en aan de lijve 
ondervinden.  De werkvormen richten zich zowel op werken 
met groepen als individueel werk.

Begeleider: Suzanne Kempeneers
data: 4 en 11 december 2018 – 10u tot 17u
Prijs: €	195	(I.V.-studenten	en	leden	VVtIV:	€	160)

nutritional Psychology 

Chronische stress en een ongezond voedingspatroon 
kunnen het biochemisch evenwicht in ons lichaam ernstig 
verstoren. Ze beïnvloeden zowel onze fysieke als onze 
mentale gezondheid. Als we willen dat onze patiënten 
zich goed in hun vel voelen, dienen we dan ook aandacht 
te hebben voor dit fundamenteel biologisch aspect van 
mens-zijn. In deze training kom je meer te weten over hoe 
ons lichaam werkt en waarom dit relevant is voor onze 
mentale gezondheid. We leren welke voedingsstoffen 
nodig zijn om bepaalde stoffen (zoals neurotransmitters) 
aan te maken en hoe een tekort aan deze nutriënten kan 
leiden tot problemen als depressie, chronische vermoeid-
heid, slapeloosheid... Hiernaast bekijken we welke andere 
factoren er bijdragen aan geestelijke gezondheid en hoe 
we het herstel van een uitgeput lichaam kunnen bevor-
deren op een natuurlijke manier. Je gaat met concrete 
praktische tips naar huis, die je kan toepassen in je eigen 
leven en dat van cliënten. 

Begeleider: Sabrina Marx 
datum: 20 en 27 november 2018 – 10u tot 17u
Prijs: €	195	(I.V.-studenten	en	leden	VVtIV:	€	160)

geweldloos communiceren 
in uitdagEndE klassituaties

De relationele vaardigheden van de leraar blijken 
een sleutelfactor voor de motivatie en leerprestaties 
van de leerlingen. Deze tweedaagse workshop is 
gebaseerd op het theoretische kader van Marshall 
Rosenberg en reikt praktische ideeën om onmid-
dellijk toe te passen in je klas, je relaties, je leven. 
Je krijgt ontwapende en doeltreffende inzichten 
aangereikt om verbindend te communiceren in 
plaats van verwijdering en afscheiding te creëren. 
Geweldloze of verbindende communicatie leert je 
helder en integer uitdrukken wat je denkt en voelt 
zonder de ander aan te vallen of jezelf tekort te 
doen.

Begeleider: Mia Jansen
data: 29 november en 13 december 2018 – 
10u tot 17u
Prijs: € 195 
(I.V.-studenten	en	leden	VVtIV:	€	160)

korte 
trainingen 
Voor 
leerkrachten 
najaar 2018

(Volzet)
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wings to fly

IN dIT ARTIkEl 
neemt i.v.-tHerapeute 

griet geeraert 
je mee in de wereld 

van intuïtief scHilderen. 
IN hET NAjAAR  sTElT

zij tentOOn in de 
educatieve academie 

en geeft ze een wOrksHOp 
intuïtief scHilderen.

‘Intuïtief schilderen brengt 
je in diepe ontspanning 
en werkt transformerend. 
Het helpt je dichter bij 
jezelf te komen, je bewust-
zijn te verruimen en het 
ondersteunt je in je creatief 
transformatieproces’ 

Griet Geeraert 

Tijdens mijn opleiding tot I.V. therapeute (2005-
2009) ontdekte ik de helende kracht van crea-
tiviteit en kunst. De opleiding was net begonnen 
toen ik in een persoonlijke crisis belandde.  Ik 
werd overspoeld door verwarrende beelden, 
nachtmerries en herbelevingen gerelateerd aan 
vroegkinderlijk trauma. In die periode kreeg ik 
ook tal van diep spirituele ervaringen en open-
baringen. 
 
De creatieve werkvormen die tijdens de oplei-
ding aan bod kwamen, het leven en werk van 
Jung en het volgen van een bijkomend week-
end ‘creatieve cirkels’, reikten mij tools aan om 
thuis te experimenteren. Geïnspireerd door het 
werk van Marc Chagall, spiritueel schilder, kocht 
ik grote vellen papier en doeken. Het schilderen 
hielp mij om uit te drukken wat zo moeilijk (in 
woorden) te bevatten was. Het was confron-
terend en pijnlijk, maar hielp me ook om mijn 
waarheid onder ogen te zien. Om bij mijn pijn te 
zijn. Om de versplintering die ik ervaarde als pa-
rels aaneen te rijgen en een rode draad te weven 
door mijn toen on(be)grijpbaar levensverhaal. 

Tijdens het schilderen ontstond er een veilige 
bedding waarin alles mocht zijn. Een heilige 
ruimte en een alchemistisch vat. Het schilderen 
bracht me ook voorbij de pijn, gaf inzicht, er-
kenning en bestaansrecht aan dat wat was. Wat 
voorheen ongezien, onbewust en in het donker 
bleef, kon nu naar buiten stromen. Het kreeg 
vorm en kleur op een wit doek. Een vorm voorbij 
woorden, of die voorafging aan woorden. 
Bovendien werd ik geraakt op een wezenlijke 
laag waar mijn zelfhelend vermogen werd aan-

INTUÏTIEF EN TRANSFORMEREND SCHILDEREN

gesproken en ik in contact kwam met een spiri-
tuele dimensie. Elke verfstreek bracht mij dichter 
bij mezelf. Elk schilderij bracht mij verder in mijn 
proces en op mijn pad van individuatie. In dat 
proces leerde ik mezelf dragen, kwam er helder-
heid en heling. 

Waar ik aanvankelijk mijn innerlijke beelden en 
visioenen probeerde weer te geven op doek 
ontwikkelde ik algauw een eigen intuïtieve stijl 
waarbij ik blanco vertrok. Dat is hoe ik nu nog 
steeds werk. Wanneer ik schilder, stel ik mij open 
en geef ik mij over aan het ‘niet-weten’. Ik schil-
der vanuit ‘de leegte’ van waaruit zich vanzelf 
kleuren en vormen manifesteren. Soms vertrek 
ik vanuit een bepaalde vraag of met een intentie. 
Ik volg mijn impulsen. De kleuren die mijn ogen 
kiezen. De beweging die mijn handen maken. Ik 
kijk en zie. Ik blijf aanwezig en afgestemd op het 
wetende zelfhelende veld. Het lijkt wel of intuïtief 
schilderen steeds weer poorten opent, mij bij 
een dieper weten en mijn eigen wijsheid brengt. 

Intussen gebruik ik intuïtief schilderen ook al ja-
ren in mijn praktijk als methodiek om anderen te 
begeleiden in hun persoonlijke groei. Zowel via 
1-op-1 sessies als workshops in kleine groep.

 
wings tO flY

Vorige zomer kwam ik tijdens een bezoek aan 
Tossa de Mar (Barcelona) opnieuw in contact 
met het werk van Marc Chagall. De muze kuste 
mij hartstochtelijk en nam me mee naar een 
wereld waar tijd niet bestaat. Eindeloos bleef ik 
rondkuieren in de heerlijke en helende textuur 
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wOrksHOp ‘Break true’
wil je zelf ervaren wat intuïtief scHilderen kan Beteke-
nen als metHOdiek vOOr persOOnlijke en prOfessiOnele  
Ontwikkeling?  vOOr jezelf Of in je Begeleidingswerk als 
tHerapeut, cOacH Of Hulpverlener? Op 25 OktOBer geeft 
griet de wOrksHOp ‘Break true: de kracHt van intuïtief 
en transfOrmerend scHilderen’.  lees er alles Over Op 
pagina 22.

meer infO Over griet en Haar werk vind je Op 
www.sHe-ki-naH.Be

tentOOnstelling en vernissage 

‘wings tO flY’
Vrijdag 28 tot 

donderdag 29 november.
Cafetaria van de Educatieve Academie, 

Patriottenstraat 35, 2600 Berchem

Op vrijdag 28 september wordt 
de tentoonstelling feestelijk geopend. 
Iedereen is welkom van 20u - 22u. 

Vooraf wel even inschrijven via 
info@she-ki-nah.be

van waterverf, kleuren en penselen … Een flow 
die niet te stoppen was. Ik bleef maar schilderen 
en als vanzelf experimenteren op stenen en in 
mijn schetsboek. 

Ik voelde hoe mijn kunstenaarsziel zich steeds 
verder opende terwijl ikzelf groeide en trans-
formeerde, uur na uur en dag na dag. Daar in 
de zomerse zon in nabijheid van water, lucht en 
strand kwam ik helemaal in mijn element. En 
voelde ik opnieuw die intense roep om mij over 
te geven aan de kracht van intuïtief schilderen.

Die week kwam ook het werk van flora Bow-
ley op mijn pad. Een feest van herkenning dat 
voelde als thuiskomen. Vorige zomer betekende 
een doorbraak in mezelf en mijn artistiek werk. 
Het leek een soort ‘betovering’, ik kan het niet 
anders omschrijven. Waarbij ik zelf alleen maar 
zat te kijken naar hoe mijn handen kleuren en 
vormen schilderden waarvan ik niet eens zou 
wéten hoe ik ze zou moeten schilderen. Ik zat 
erbij en ik keek ernaar. Met open ogen vol ver-
wondering. En een hart geraakt en ontroerd door 
de energieën die ik ervaarde en vorm gaf.

‘Wings to fly’ is mijn tweede expositie op EA. 
De expositie bundelt een selectie van een aantal 
recente werken. Met een diversiteit aan media 
(doek, papier, steen, hout) en werkvormen (intuï-
tief schilderen, vedic art, touch drawning). De titel 
verwijst naar één van de allereerste stenen die 
ik vorige zomer beschilderde. En die ik ‘Stones 
with a story’ ben gaan noemen. Van daaruit zijn 
de	persoonlijke	krachtstenen	ontstaan:	‘medicine	
Stones’. Stenen die ik beschilder in afstemming 
op de persoon voor wie ze bedoeld zijn. 

 

 ‘in tHe middle Of tHe tHunderstOrm YOu find YOurself in transfOrmatiOnal times, 

guided BY angels, liBerating tHe spirits witHin - Healing fOrces’ 

griet geeraert
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workshoPs Voor iedereen
 najaar 2018

stemexPloratie

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

Begeleider: Luc Van Nyvelseel
datum: 1 december 2018  – 10u tot 17u
Prijs: € 100

familieoPstellingen

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

Begeleider: Kris Jonckheere
datum: 9 december 2018 – 10u tot 17u
Prijs: Eigen	opstelling:	€	100	–	representant:	€	50

de kracht Van intuïtief en 
transformerend schilderen

We nemen ruimte en tijd om stil te staan en aan 
te komen d.m.v. een aantal eenvoudige oefeningen 
en lichaamswerk.  Vanuit deze verstilling maak je 
contact met een vraag of thema dat voor jou aan 
de orde is en zet je een intentie neer van waaruit 
je wil gaan schilderen. Je krijgt een beknopt kader 
en enkele handvatten aangereikt, geïllustreerd met 
enkele persoonlijke én praktijkvoorbeelden. Bij intu-
itief schilderen laat je alle denken en oordelen los. 
Je begint te schilderen vanuit een spontane impuls. 
Je kiest op gevoel enkele kleuren uit en volgt dan 
de beweging van je handen. Intuïtief schilderen is 
niet resultaat gericht - het kan daarom nooit ‘fout’ 
gaan. Intuïtief schilderen brengt je in diepe ontspan-
ning. Het helpt je om dichter bij jezelf te komen, je 
bewustzijn te verruimen en het ondersteunt je in je 
creatief (transformatie)proces.

Begeleider: Griet Geeraert
datum: 25 oktober 2018 – Van 10u tot 17u
Prijs: € 115 (inclusief materiaal)

het leVen als Posttraumatische 
leVenskunst

Traumatische gebeurtenissen zijn ongevraagde, ingrijpende le-
vensgebeurtenissen die niet alleen een grote emotionele impact 
kunnen hebben maar die ook langdurige of zelfs blijvende litte-
kens zouden kunnen veroorzaken.  Zij kunnen ons elke houvast 
doen verliezen, ons doen twijfelen aan de zin van het leven zelf en 
aanleiding zijn tot depressie, verslaving of zelfs suïcide. Een ge-
traumatiseerd persoon lijkt machteloos te ondergaan. Sommige 
mensen lijken daar makkelijker mee om te kunnen gaan dan 
andere en vaak wordt dan gesproken van begrippen als zelfver-
trouwen of veerkracht. Wat betekenen deze begrippen? Wat doet 
dit in ons brein en in ons lichaam? Wat betekent dit existentieel? 
Men spreekt vaak van posttraumatische stress, maar bestaat er 
ook zoiets als posttraumatische groei?

Begeleider: Gerbert Bakx
data: 11 en 25 oktober 2018 – 10u tot 17u
Prijs: €	195	(I.V.-studenten	en	leden	VVtIV:	€	160)

meditatie kan je leren

Onderzoek wijst uit dat meditatie positief 
inwerkt op onze hersenfuncties en denkpro-
cessen. In deze tweedaagse word je meege-
nomen en laten we je proeven van de stilte in 
jezelf, via geleide meditaties. Meditatie wordt, 
vanuit de interactionele vormgeving en con-
textuele therapie, aan de thema’s die aan-
dacht en heling nodig hebben, gekoppeld. 
Hierbij	komt	het	volgende	aan	bod:
Aandacht voor je gekwetste kind;
Thema’s uit je leven als energie zien;
Contact maken met de kracht, “het meester-
lijke”, in jezelf.

Begeleider: Lutgarde Marie Vervaet 
datum:  21 september en 5 oktober 
2018 – 10u tot 17u
Prijs:  € 195 (I.V.-studenten en leden 
VVtIV:	€	160)
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Op 2 juni kregen wij, via haar dochter Anne Van-
denbroucke, het verdrietige nieuws van het over-
lijden van oud-docente Magdaleen De Bruycke-
re. Een groot verlies! Magdaleen was vanaf het 
prille begin bij de Educatieve Academie betrok-
ken en gaf tot een paar jaar geleden met veel 
geestdrift les op de vierjarige I.V.-opleiding en op 
de jaaropleiding rond seksueel trauma. In deze 
25 jaar Educatieve Academie begeleidde deze 
tengere, krachtige dame rond de 1400 studen-
ten die zij met haar ervaring, deskundigheid en 
ruimhartigheid wist te inspireren en te motiveren. 
Magdaleen was zeer zeker een van de grootste 
experts in Vlaanderen op het gebied van begelei-
ding van seksueel misbruikte mensen. 

Toen we haar na haar laatste lesdag in 2016 
in de bloemetjes zetten, vergeleek haar toen-
malige student  Joris van Drogenbroeck haar 
met een zon, symbool van vuur en warmte. En 
Joris	vervolgt	(zie	Interactief	70)	:	“Het	was	jouw	
laatste lesdag als docent in de opleiding die je 
al jarenlang gaf ‘Begeleiding van verwerking van 
seksueel misbruik’, en je had ons maanden voor 
die bewuste dag al te kennen gegeven dat het 
afscheid jou zwaar zou vallen. Want ook al wist 
je dat jouw geesteskind, deze jaaropleiding, bin-
nenkort volledig in de goede en de deskundige 
handen van jouw dochter Anne was; het heilige 
vuur dooft niet wanneer je de poort van de EA 
verlaat.”

IN MEMORIAM

MAGDALEEN 
DE BRUYCKERE 

magdaleen de Bruyckere
18 april 1940 – 2 juni 2018

De vele reacties die binnenstroomden na het 
overlijden, tonen aan dat het vuur van Magda-
leen nooit zal doven. Ze leeft verder in haar stu-
denten en iedereen die in een glimp van dat vuur 
mocht opvangen. Een greep uit de reacties die 
binnenstroomden:

magdaleen,	namens	de	Educatieve	academie:	Dankjewel.	om	wie	je	was	als	docente,	supervisor,	
therapeut en als mens. Wij, je dochter Ann en je vele studenten zullen je werk verder uitdragen.

Warme groet, Bruno en Hilde 

“[…] Ik heb haar leren kennen toen ik les van haar 
kreeg. Een indrukwekkende ervaring: een oudere dame 
die kwiek in kleermakerszit op haar stoel zat en er niet 
meer vanaf kwam. ;-) Zij duidde, begeleidde met zacht-
heid én doortastendheid. En ik betrap me er regelmatig 
op dat ik een paar zinnen die zij mij meegaf, citeer. Ik blijf 
erbij zeggen: ‘Ooit zei Magdaleen (een ervaren thera-
peute) mij...’. […]

“Zoveel van haar geleerd, zoveel van haar gekregen… 
‘K wens je een zachte tocht naar de overkant Magda-
leen!”

“Magdaleen was een grote dame die haar stempel heeft 
gedrukt op het Vlaamse therapieland”

“Wat een verlies :-( deze kleine dappere dame met het 
grote hart”
“Een docente en supervisor waaraan ik veel te danken 
heb!”
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Wij zijn al volop bezig met het plannen van de korte trainingen en work-

shops voor het voorjaar van 2019. Wij geven je alvast de thema’s mee, 

voor meer info en data houd je best onze website (www.educatieve-

academie.be) in de gaten.

korte trainingen

•	Compassion	Focused
	therapy	•	Creatieve	 In

teractie	•	Verbindend	

werken	met	koppels	in	c
onflictsituaties	•	Brainspo

tting	fase	2	•	Depres-

sie	en	creatieve	werkvor
men	•	suïcidepreventie

	•	psyche	en	gewicht	

•	De	kracht	van	nlp	•	r
ouw	en	verlies	•	Verwerk

ing	van	mishandeling	

en	misbruik	•	systemisc
h	werken	binnen	de	indiv

iduele	setting	•	Zand-

speltherapie	•	kopp/ko
ap	•	Beschermjassen	•

	Contextueel	werken	

met duploblokken 

Workshops
•	meer	bereiken	met	as

sertief	gedrag	•	Je	bent
	meer	dan	je	denkt!	

•	Verbindende	commun
icatie	•	Familieopstelling

en

Ook gezocht in het 
kader van het kunst-
project	 rond	 zand:	 het	
boek ‘de vrouw in 
het zand’ van Kobo 
Abe. Kan jij ons hierbij 
helpen? Stuur dan een 
e-mail naar publiciteit@
educatieve-academie.
be. 

Achter de schermen wordt er al druk ge-
brainstormd over het volgende kunstpro-
ject. hiervoor zoeken wij zand. Zand 
van verschillende plekken en bestem-
mingen. Heb jij in je reiskoffer nog een 
plaatsje over? Neem dan wat zand mee 
van je vakantiebestemming en bezorg het 
ons. Meer info volgt later nog! 

Onze Blaadjestentoonstelling leverde maar liefst € 2329,26 voor TOUW vzw. Extra middelen zijn na-tuurlijk altijd welkom. Vanaf nu kan je door online te shoppen via Trooper TOUW sponsoren. Het beste van al:	voor	jou	kost	het	geen	cent	extra!		meer	informatie	en een overzicht van alle webshops op www.trooper.be/touw

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.
In de algemene voorwaarden op onze website, kan je per 
type opleiding de betalingstermijnen en -voorwaarden terugvinden.

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.

Prikbord
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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




