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Beste lezer, 

 2019 is een bijzonder jaar voor de Educatieve Academie. EA 
blaast dit jaar namelijk 30 kaarsjes uit! In dit feestjaar worden er 
verschillende exposities ter ere van die verjaardag georganiseerd. 
Hilde Vleugels vertelt je meer over de vervlechting van IV en kunst 
en over haar twee afgelopen kunstprojecten. Ann Bilsen en Kris 
Jonckheere blikten voor ons ook terug op 30 jaar EA. Ooit waren 
zij hier zelf student, vandaag bouwen zij EA mee verder uit als 
docent.

Want naast verschillende exposities en een groot feest, staan er in 
2019 uiteraard ook nog een hele reeks opleidingen op de plan-
ning. In deze Interactief ontdek je maar liefst 21 korte trainingen, 
5 workshops en 9 jaaropleidingen. Een leuke mix van jaarlijks 
terugkerende trainingen en nieuwkomers. Eén van deze nieuwko-
mers is de korte training ‘Gender, de tocht van de held(in)’ door 
IV-therapeut Gitte Beaupain. Wij legden Gitte alvast op de rooster 
over dit actuele onderwerp.

Feestelijke 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, systeem-

 georiënteerde, 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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Ben je benieuwd naar het aanbod van de Educatieve Academie? 

Twijfel je erover om één van onze jaaropleidingen of de vierjarige therapeuten-
opleiding Interactionele Vormgeving aan te vatten en heb je nog inhoudelijke of 

praktische vragen?

Kom dan zeker langs op onze infodag! 

Zondag 7 april 2019 staan het secretariaat en IV stafdocenten Marco Alibertis en 
Marleen Van Laere van 13 uur tot 17 uur voor je klaar om alle vragen te 

beantwoorden.

Houd onze website en Facebookpagina in de gaten voor meer info rond de infodag!



De Educatieve Academie bestaat dit jaar dertig jaar. VVTIV, de beroepsvereniging van therapeuten in de Interactionele Vorm-
geving bestaat 20 jaar. Redenen genoeg om de handen in elkaar te slaan en samen te feesten. 

Als founders van EA en I.V. wisten Bruno Van den Bosch en ik vrij snel dat kunst een plaats zou krijgen bij deze viering. 
Psychotherapie en kunst gaan goed samen. In de gebouwen van de Academie wordt er, onder leiding van artdirector en 
I.V.-therapeut Theodoor Dirkx, zorg besteed aan de kunstzinnigheid. In de trainingen en de opleiding Interactionele Vorm-
geving (I.V.) is er vanaf de beginjaren aandacht geweest voor creativiteit: theater en therapie, verbeelding en I.V., depressie 
en creativiteit... Zelf heb ik als psychotherapeut, cliënt en kunstenares kunnen ervaren welke diepgaande therapeutische 
werking een kunstzinnig medium kan hebben. 

Met het docententeam hebben we de laatste jaren veel geïnvesteerd in de effectieve, wetenschappelijke, doel- en oplos-
singsgerichte kant van I.V. en er is een samenwerking tot stand gekomen met Vives Hogeschool en met universiteiten 
uit binnen- en buitenland. Als president van de EAIP verzorgt Bruno het integratieve gedachtegoed en de contacten op 
Europees en wereldniveau. En VVTIV, met als huidige voorzitter Marco Alibertis, heeft knap werk verricht om I.V. verder op 
de kaart te zetten.  

I.V. is een integratieve psychotherapie en staat voor integratie, niet of/of maar en/en: buitenkant en binnenkant,  het persoon-
lijke en het gemeenschappelijke, kunst en wetenschap. Zoals de tango niet ontbrak op ons congres rond de samenhang 
tussen wetenschap en psychotherapie (2017), zo zal de therapeutische inhoud en onderbouwing ook niet ontbreken op 
onze viering waar de samenhang tussen kunst en psychotherapie centraal zal staan. 

Hilde Vleugels, februari 2019

30 jaar EA
Psychotherapie en kunst

FEEST 
30 jaar EA en 20 jaar VVTIV

Zaterdag 28 september 2019 
Provenciaal Vormingscentrum Malle



JAAROPLEIDINGEN 
INTEGRATIEVE ROUW- EN VERLIES 
BEGELEIDING

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 ondersteunend 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 dinsdagen in 2019-2020 
Prijs: € 1095

MINDFULNESS 
EN PSYCHOTHERAPIE

In deze jaaropleiding leren we hoe je mindfulness kan integre-
ren in je hulpverleningspraktijk. Enerzijds wordt er een basis 
mindfulness training aangeboden en bekijken we hoe mindful-
ness je kan helpen om de therapeutische aanwezigheid en de 
empathische 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. Ander-
zijds bekijken we heel gericht hoe bepaalde mindfulness-tech-
nieken kunnen worden ingezet in een integratieve behandeling 
van bepaalde psychische problemen.

Begeleider: Marco Alibertis 
Data: 10 donderdagen in 2019-2020
Prijs: € 1095

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 
tussenmenselijke verkeer en de verbindingen tussen indivi-
duen krijgen meer aandacht. Met behulp van familieopstel-
lingen kunnen spanningsvelden in een systeem op een een-
voudige 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 onderwijssector.

Begeleider: Kris Jonckheere
Data: 10 dinsdagen in 2019-2020
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 (beel-
dende werkvormen, dans, drama en stem) met begeleiding 
van perso-nen. De stafdocenten verbinden deze vier werkvor-
men 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 onder-
wijssector.

Begeleiders: Suzanne Kempeneers, Kris Jonckheere, e.a.
Data: 18 dinsdagen in 2019-2020
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 bruik-
baar in het werken met kinderen. Zij vragen vaak een andere 
taal, een doe-taal, een voel-taal, een speeltaal, een woorde-
loze 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.

Begeleider: Katrien Cassiers
Data: 17 maandagen in 2019-2020
Prijs: € 1650 

ZANDSPELTHERAPIE

Het werken met zandspel past mooi in een integratieve 
cliëntgerichte 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 af-
stand die overzicht, inzicht en bewegingsmogelijkheden 
zichtbaar maakt. Er ontstaat letterlijk bewegingsvrijheid die 
ruimte schept voor iets nieuws waardoor het individuatie-
proces vorm kan krijgen.

Begeleider: Katrien Cassiers 
Data: 8 maandagen in 2019-2020
Prijs: € 880

SCHRIJF IN EN BETAAL 
VOOR 30 APRIL 2019 

EN KRIJG 10 % VROEGBOEKKORTING!

SCHOOLJAAR 2019-2020 



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 respec-
teert en zodoende activeert.

Begeleiders: Bruno Van den Bosch & Marleen Van Laere
Data: 8 dinsdagen in 2019-2020
Prijs: € 880 zonder basismodule
         €1080 met basismodule  

TRAUMAVERWERKING

Jaarlijks worden duizenden mensen geraakt door ingrij-
pende 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 vertrou-
wensrelatie 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 ons-
zelf en in de interactie tussen ons beiden. We leren over-
dracht en tegenoverdracht begrijpen, kijken naar macht 
en onmacht, en dis-sociatie als overlevingsmechanisme. 
Vanuit een theoretische achtergrond gaan we praktijkge-
richt vanuit eigen ervaring aan de slag.

Begeleider: Anne Vandenbroucke
Data: 10 maandagen in 2019-2020
Prijs: € 1095

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 en Marleen Van Laere
Data: 10 maandagen in 2019-2020
Prijs: € 1095 zonder basismodule  / € 1295 met basismodule 

10% vroegboekkorting als je inschrijft en betaalt voor 30 april 2019 

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

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





KORTE TRAININGEN
VOORJAAR 2019 

BESCHERMJASSEN: OP ZOEK 
NAAR FAMILIEVERHALEN (NIEUW!)

Beschermjassen is zowel een werkwoord als een zelfstan-
dig naamwoord. Het betekent dat je iemand tijdens een 
moeilijke faseovergang inbedt in het oude vertrouwde. Het 
gaat niet alleen over familie, maar over alles van toen. Het 
zijn de geuren, het landschap, de tradities, de rituelen, de 
geschiedenis, het eten…  Beschermjassen is een model 
dat ruimte schept voor diversiteit; op de werkvloer, in het 
onderwijs, in dienst -en hulpverlening, in je persoonlijk le-
ven,... Migratie is een belangrijke faseovergang die heel 
wat impact heeft, daarom heeft beschermjassen heel wat 
te bieden in het begeleiden van mensen met migratie ach-
tergrond. 

Begeleider: Griet Severeyns
Data: 12 maart, 26 maart en 2 april 2019 - 10u tot 17u
Prijs: € 295 / €210 (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 tweedaagse 
komen de verschillende basisdisciplines van de kunstzin-
nige therapie aan bod. Met behulp van diverse technieken 
en werkvormen geven we vorm aan een twee oerthema’s: 
identiteit/autonomie, en verbinding en hun mogelijke afge-
leiden. Er wordt zowel individueel gewerkt als in interactie 
met andere deelnemers. We maken gebruik van beeldende 
werkvormen, zowel twee- als driedimensionaal, stem, mu-
ziek en beweging.

Begeleider: Katrien Cassiers
Data: 30 april en 7 mei 2019 – 10u tot 17u
Prijs: € 195 / € 160 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

PSYCHE & GEWICHT

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

Begeleider: Jacqueline Vogelaar
Data: 12 en 19 maart 2019 – 10u tot 17u
Prijs: € 195 / € 160 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

VERBINDEND WERKEN MET KOPPELS 
IN EEN CONFLICTSITUATIE (NIEUW!)

Het begeleiden van koppels in conflictsituaties kan wel 
eens een hachelijke onderneming lijken. Hevige emotio-
nele reacties, moeizaam vooruitgang boeken, onvoorspel-
bare en soms moeilijk te structureren sessies... voor veel 
hulpverleners en therapeuten klinkt dit niet onbekend in de 
oren.  In deze training gaan we bekijken hoe we koppels 
kunnen helpen om terug een veilige verbinding met elkaar 
aan te gaan, en geven we je een kompas mee om als the-
rapeut het noorden niet te verliezen in het bos van emoties 
en interacties.

Begeleider: Marco Alibertis
Data: 30 april en 7 mei 2019 – 10u tot 17u
Prijs: € 195 / € 160 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)



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

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

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 
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: 11 mei en 25 mei 2019 – 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: 21 en 28 mei 2019 – 10u tot 17u
Prijs: € 195 / € 160 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

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: 25 maart en 1 april 2019 – 10u tot 17u
Prijs: € 195 / € 160 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)



 Wanneer heb je IV gestudeerd? 

In 2008 ben ik afgestudeerd aan de vierjarige 
opleiding. En dan ben ik zo een beetje aan EA 
blijven plakken en volgde ik geregeld jaartrainin-
gen, korte trainingen, enz. 

Waarom heb je destijds voor IV gekozen?

Ik werkte al jaren als trainer en coach en had 
nood aan meer voeding. Nadat ik verschillende 
opleidingen had onderzocht, ben ik via een tip 
van een collega uiteindelijk  bij IV terechtgeko-
men. Het was toen eigenlijk niet mijn bedoeling 
om psychotherapeut te worden. Ik wilde vooral 
bijleren en verdiepen. Maar al na het eerste jaar 
wist ik dat dit echt wel iets voor mij was.  En nu, 
zoveel jaren later, werk ik nog steeds als psycho-
therapeut in mijn privé-praktijk in Borsbeek. Ik 
combineer dit met trainingen en vorming geven, 
coachen en bemiddelen; een heel afwisselende 
en uitdagende combinatie.

Wat is volgens jou de sterkte of troef van IV?

Tot op vandaag blijf ik overtuigd van de sterkte 
van IV. Het integratieve karakter en het opnieuw 
vorm geven in interactie spreken me bijzonder 
aan.  IV is ook een stroming die evolueert, niet 
stagneert. En bovendien is ze geënt op een heel 
duidelijk kader: niet zomaar eclectisch, maar 
duidelijk integratief. Voor mij is IV ook een manier 
van zijn; in verbinding en niet-oordelend in het 
leven staan. Het is dus meer dan enkel een thera-
peutische stroming. Zo’n vijftien jaar geleden ben 
ik IV op mijn pad tegengekomen en daar ben ik 
nog altijd heel erg blij om. 

30 JAAR EDUCATIEVE ACADEMIE

De Educatieve Academie blaast dit jaar 30 kaarsjes uit. Het ideale moment om terug te blikken. Daarom laten we in elke Interactief 
die dit jaar verschijnt een aantal sleutelfiguren van de Educatieve Academie aan het woord. Docenten Ann Bilsen en Kris Jonckheere 
bijten de spits af.

Nu is het een belangrijk en inspirerend stukje van 
mijn leven geworden. 

Hoe heb jij IV en de Educatieve Academie zien 
groeien door de jaren heen? 

De laatste tien jaren is er enorm veel veranderd 
binnen de EA.  Inhoudelijk is er aan de opleiding 
heel wat veranderd, nog meer uitgebouwd dan 
vroeger. Soms bedenk ik me weleens dat ik de 
opleiding best nog eens een keertje zou kunnen 
volgen. Ik heb I.V. en de EA zien groeien tot een 
zeer professionele én tegelijkertijd (nog altijd) 
warme omgeving. Net als de opleiding is ook het 
gebouw en de sfeer die de EA uitstraalt mee ge-
evolueerd. Van de simpele cafetaria toen ik begon 
te studeren, tot een sfeervol kunstzinnig project. 
De kunst is nu meer dan vroeger aanwezig en 
bepalend in de Patriottenstraat 35. 

Docenten Ann Bilsen en Kris Jonckheere blikken terug

ANN BILSEN



Wat is vandaag je rol binnen de Educatieve 
Academie? 

En nu heb ik nog altijd verschillende lijntjes naar 
de EA toe. Sinds een aantal jaar geef ik de jaarop-
leiding “Integratieve rouw- en verliesbegeleiding”, 
korte training “Rouw en verlies” en workshops 
“Meer bereiken met assertief gedrag” en “Eerste 
hulp bij stress” (start najaar). 
Ook werk ik als supervisor en mentor (begeleiden 
van eindwerken) én mag ik deel uitmaken van 
het Touwteam. Vanuit veel dankbaarheid voor wat 
het leven me bracht, zet ik me dan ook graag met 
hart en ziel in voor dit schitterende project.  

Wat is jouw mooiste herinnering aan de 
Educatieve Academie? 

Geen specifieke herinnering maar ik geniet altijd 
weer van de samenzijn momenten. De afstudeer-
dag, Touwcafé (een gezellig samenzijn met alle 
Touwmedewerkers), I.V.-gewijs, bijeenkomsten 
met collega-supervisoren en -mentoren, … Ik 
ben blij dat ik deel mag uitmaken van de alsmaar 
groter wordende I.V.-familie.

Opleidingen in 2019

Jaaropleiding Integratieve rouw- en verliesbe-
geleiding - p 8 

Workshop Eerste hulp bij stress - p 19

Meer over Ann?

www.debeleving.be 

Meer over TOUW?

www.touw-psychotherapie.be



“Na een intensieve verkenningstocht in het landschap van therapieopleidingen ergens halfweg de jaren 90 
van vorige eeuw ;-) kwam ik in 1996 helemaal thuis op EA. Mijn toenmalige supervisor Remi Mens, Rogeri-
aans therapeut en stichter van Teleonthaal, had het therapeutenvirus flink doorgegeven. De contextuele oplei-
ding die ik kon genieten in het CIG waar ik toen werkte als psyco-sociaal begeleider was mij uiterst boeiend 
maar te eenzijdig. Het integratieve van IV kwam dus als geroepen op mijn pad. 

EA of tenminste toch de IV opleiding zat nog helemaal in de kinderschoenen. We kregen les in Estes en 
Watzlawick. Van Perls , Assagioli , Nagy was – wat lokalen betreft uiteraard – nog geen sprake en ook de 
cafetaria bestond nog niet.  De opleiding was vooral ervaringsgericht wat als groot voordeel had dat we so-
wieso in proces gingen. Ik herinner me de enorm bevrijdende catharsis die ik had in het weekend met Hilde 
rond wortels , ergens halfweg het 2e opleidingsjaar, nog alsof het gisteren was.  Er was wel enige theoreti-
sche onderbouw, maar die was zeer beperkt. Later is daar gelukkig meer evenwicht in gekomen. Sinds de 
samenwerking met Vives hou ik  helaas wel eens mijn hart vast uit vrees dat de balans naar de andere kant 
zou doorslaan. Het blijft een afwegen.

Onze vaste docenten waren Bruno , Hilde en Rob Dewulf. Als gastdocenten hadden we Magdaleen De 
Bruyckere , Els Carlier en Mieke Willems. In 1999 studeerden we als tweede lichting af met 8, ook toen al 
met een eindpresentatie in Malle. Ondertussen zijn dat er ieder jaar een vijfvoud daarvan! Flinke groei mag je 
wel zeggen. 

Het jaar daarop startte ik als zelfstandige in bijberoep met De Blauwe Steen, mijn praktijk voor therapie en 
zingeving. Om in regel te zijn met de EAP bepalingen konden we een 4e jaar met meerdere modules en extra 
supervisie volgen. In die tijd mochten studenten nog supervisie volgen bij een stafdocent. Voor mij was dat 
Bruno , wat ik altijd als een waar privilege heb ervaren. Ook de extra module rond werken met de Leegte die 
hij toen gaf, was fantastisch. Ik was fervent aanhanger van Zen-boeddhisme, dus dat was sowieso pal in de 
roos. 

Naast EA ging mijn ziel zich ook nog laven aan andere bronnen. Zo werd ik geïnitieerd in sjamanisme door 
wijlen Gerard De Backer en Joska Soos, ontdekte het non-dualisme tijdens een workshop met Douglas 
Harding himself en geraakte via ontmoetingen met wijlen Maarten Houtman in de ban van tao zen.  Een diepe 
buiging voor hen. En om het speelse kind in mij te voeden volgde ik korte opleidingen muziektherapie, dans 
en beweging en relaxatie. 

KRIS JONCKHEERE



In 2001 werd ik door Bruno gevraagd om een workshop te geven voor een open doelpubliek gespreid over 
5 woensdagavonden. Lang moest ik daar uiteraard niet over nadenken en zo ging de bal aan het rollen. De 
eerste reeks heette “Aarden”, het jaar daarop volgde een reeks “Psychotherapie en sjamanisme” en het 
jaar daarna “Psychotherapie en spiritualiteit”. Daarnaast gaf ik meermaals korte trainingen zoals “Leren 
mediteren”, “Stressmanagement” en “Zorg voor de zorger” voor Vorming Plus, Fedasil en andere non-profit 
instellingen. 

In 2005 werd het meditatief draagvlak Zendo opgericht dat ik vol overgave en enthousiasme samen met 
Johan Leemen tot aan de stop in 2014 begeleidde. Datzelfde jaar nodigde Bruno me ook uit om de jaartrai-
ning Leren werken met familieopstellingen te volgen. Achteraf beschouwd vermoedelijk met “voorbedachte 
rade”  ;-) want in 2007 vroeg hij me mee als docent in de training te stappen. Dat jaar was ik ook overge-
stapt naar volledig zelfstandig statuut. Aanvankelijk verdeelden we de lesdagen , gaandeweg nam ik er meer 
op en sinds 2016 draag ik de training volledig . Ieder jaar opnieuw een mooie groep cursisten en wonderlijke 
dagen. Ook de korte training “Systemisch werk in de individuele setting” die sinds 2011 ieder jaar terugkomt, 
geeft telkens weer voldoening. Om niet te spreken van de ontelbare opstellingen die ik binnen en buiten 
EA mocht doen. Zalig eigenlijk hoe ik steeds weer in Het Wetend Veld mag bewegen en de Grote Ziel mag 
dienen.  

Van 2007 tot 2014 liep er een jaartraining “Transpersoonlijke psychotherapie” die ik samen met Bruno, Hilde 
en Marc Wenselaers gaf, naast gastsprekers zoals Hugo Appels, Hermine Milgram-Weinreb, Jacob 
Slavenburgh en Frank De Waele respectievelijk over het soefisme, de kabbalah, het gnosticisme en zen-
boeddhisme. Dit was een zeer voedende, verrijkende training die heerlijk was om te geven. Spijtig genoeg is 
deze een stille dood gestorven wegens te weinig deelnemers. Tsja , alles is vergankelijk ;-) 

Maar geen nood: de leegte was creatief want in 2013 werd ik gevraagd om naast Suzanne Kempeneers 
klastitularis te worden van de Integratieve Creatieve Opleiding. “ Playing in the transitional area”, nog een 
extra geschenk! 

Bij de boekvoorstelling van “Veranderende beelden in de psychotherapie“ in 2008 vroegen Hilde en Bruno mij 
om vaste supervisor voor de studenten te worden. Een taak die ik sindsdien met veel liefde en ambachtelijk 
op mij neem.  Van 2008 tot vorig jaar aan haar overlijden was ik in groepssupervisie bij Magdaleen , een 
grote dame die nog zeer dikwijls in mijn therapieruimte aanwezig is. Ook voor haar een diepe buiging! En 
dan last but not least: sinds 2016 mag ik samen met Suzanne Kempeneers en Katrien Cassiers jaarlijks  in 
samenwerking met Hora , een vereniging gesteund door de Belgische ambassade , een summerschool voor 
leerkrachten en counselors uit  de achtergestelde gebieden in Roemenië gaan begeleiden (www.asociatia-
hora.ro of facebook.com/hora2016). Zaaaalig. ;-)”

Opleidingen in 2019

Jaaropleiding Leren werken met familieopstellingen - p 8 
Jaaropleiding Integratieve creatieve opleiding - p8
Workshop Familieopstellingen - Voorjaar 2019 - p 18
Workshop Familieopstellingen - Najaar 2019 - p 19

Meer over Kris?

www.deblauwesteen.eu/



WORKSHOPS VOOR IEDEREEN 
VOORJAAR 2019

CREATIEF ‘IK’? DE KUNSTENAAR IN, JEZELF (NIEUW!)

Ik, creatief?  hoor ik mensen vaak zeggen,... en dan zegt Joseph Beuys 'every man is an artist'. In deze workshop gaan we 
speels op zoek naar dat aangeboren creatieve en kunstzinnige stuk in ieder van ons. Via meditatieve, beeldende en lichamelijke 
oefeningen komen we in ons lichaam en kijken wat daar uitgedrukt wil worden en laten ons verrassen door speelse vanzelfspre-
kendheid. Voorbij overtuigingen van goed en slecht, mooi en lelijk, geslaagd en mislukt ontmoeten we ons authentieke en vrije zelf.
De workshop richt zich tot iedereen die een kennismaking of verdieping wil met zijn innerlijke kunstenaar en ervaring is op geen 
enkele manier een voorwaarde of een beperking.

Begeleider: Katrien Cassiers
Data: 17 en 24 maart 2019 – 10u tot 17u
Prijs: € 195 / € 160 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

FAMILIEOPSTELLINGEN - VOORJAAR 2019

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

Begeleider: Kris Jonckheere
Datum: dinsdag 23 april 2019 – 10u tot 17u
Prijs: € 100 eigen opstelling – € 50 representant



WORKSHOPS VOOR IEDEREEN NAJAAR 2019

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 praktijkvoor-
beelden. Bij intuïtief 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 ontspanning. 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: 10 oktober 2019 – 10u tot 17u
Prijs: € 110 

FAMILIEOPSTELLINGEN - NAJAAR 2019

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

Begeleider: Kris Jonckheere
Datum: 17 december 2019 – 10u tot 17u
Prijs: € 110 eigen opstelling – € 60 representant

EERSTE HULP BIJ STRESS (NIEUW!)

Iedereen ervaart stress en niet iedereen weet hoe hij hiermee moet omgaan. In deze praktische tweedaagse leer je wat stress is, 
hoe je het kan herkennen en hoe je ermee kan omgaan. Je leert ontspanningsoefeningen en concrete tips en tricks aan om jouw 
stress in de toekomst beter de baas te kunnen.

Begeleider: Ann Bilsen
Datum: 9 en 23 november 2019 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / €170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)



Creativiteit is een rode draad in mijn leven en de samenhang tussen kunst en psychotherapie fascineert mij mateloos. Mijn 
creativiteit heeft altijd een uitlaatklep gezocht: via theater, schrijven, therapeutische begeleidingen, doceren... De laatste 
twee jaar geef ik ook beeldend vorm. Graag deel ik via deze Interactief de therapeutische kracht van kunst vanuit mijn 
ervaring als mede-creator van twee beeldende projecten. 

Aan de reeks Blaadjes die in 2018 op de Educatieve Academie werd tentoongesteld, ging een periode vooraf waarin 
de omstandigheden me dwongen los te laten wat me dierbaar was. In die tijd droomde ik dat mijn portefeuille met mijn 
paspoort, tramkaart en geld in een gleuf in het asfalt verdween. Bovendien wist ik niet meer waar ik was. Bij het wakker 
worden besefte ik: ik ben mijn identiteit, richting en rijkdom kwijt en zal op eigen benen mijn weg terug moeten vinden. 
Het project Blaadjes heeft in dit proces helend en louterend gewerkt. Terwijl ik vallende figuren op boombladeren schilderde 
ontstond er beweging, energie en integratie. Ik had het gevoel iets aan te boren dat er altijd al was, iets ‘helemaal mezelf’ 
dat ik tot mijn verwondering ont-dekte. Alsof ik met ieder blaadje mijn rijkdom, mijn levensenergie, mijn zelf terug vond. 
In die periode kreeg ik -ook letterlijk- een nieuwe identiteitskaart. Omdat ik naar een psychotherapeutisch congres in New 
York ging, had ik een paspoort nodig. De pasfoto die ik daar voor liet maken zou een belangrijke rol spelen in mijn volgende 
beeldende project. 

Nobody in Particular is de titel die Bruno van den Bosch verzon voor de tentoonstelling die net als Blaadjes in samenwerking 
met Theodoor Dirkx tot stand kwam. De betekenis die ik aan die titel geef, spreekt me erg aan: Niemand zijn en toch Bijzon-
der. Een nietszeggende expressieloze pasfoto toverde ik om in diverse verschijningen. Ik ontdubbelde, ver-tien-dubbelde 
me in uiteenlopende personen: telkens Iemand in het Bijzonder. 

In het verleden kreeg ik vaak het verwijt dat ik altijd anders moest zijn. Toen ik me daar bij een collega/psychotherapeut over 
beklaagde zei hij ontwapenend: “Maar Hilde, jij bént ook anders”. In een enkel ogenblik viel er een zware last van me af en 
herkende ik me dankzij de niet-oordelende ogen van de ander. Ik ben anders en mag iemand anders zijn.

Door het project Blaadjes vond ik mijn eenheid, mijn heelheid terug. Dankzij de levensvreugde die daarbij vrijkwam kan ik 
me tonen in de veelheid die ik ben: Iemand, Niemand, in het Bijzonder.

Wil je meer lezen over de exposities of meer werken zien van Hilde Vleugels?
www.vleugelsenvandenbosch.com

DE THERAPEUTISCHE DIMENSIE VAN KUNST
Hilde Vleugels

Uit ‘Nobody in Particular’, Hilde Vleugels, Voorjaar 2019



Uit ‘Blaadjes’, Hilde Vleugels, voorjaar 2018



KORTE TRAININGEN
NAJAAR 2019 
SCHAAMTE & KWETSBAARHEID

Schaamte is zelden de eerste hulpvraag van een cliënt maar 
ligt er vaak wel onder verborgen of speelt in de relatie met 
de therapeut. Het is een schild dat ervoor zorgt dat we niet 
helemaal zichtbaar worden maar nét daardoor ook verbindin-
gen 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: 8 en 15 oktober 2019 - 10u tot 17u 
Prijs: € 205 / €170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

KENNISMAKING MET ACT

De belangrijkste boodschap van ACT is: accepteer wat je zelf 
niet kunt controleren en verbind je ertoe die acties te onderne-
men 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 psy-
chologische starheid de voornaamste oorzaak is van depressie, 
angst en vele andere vormen van psychisch lijden. De training 
biedt verschillende tools om als hulpverlener mee aan de slag te 
gaan en zal zeker ook dienen als inspiratie voor jouw persoon-
lijke ontwikkeling.

Begeleider: Annelies Harvent & Moniek van Oss
Data: 18 en 25 november 2019 - 10u tot 17u
Prijs: € 205 / €170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

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 beïnvloe-
den. Het is een laagdrempelige methode die zeer effectief en 
krachtig doorwerkt in de verwerking van angstaandoeningen, 
stressgerelateerde klachten, lichamelijke klachten, hechtings-
problematiek, verslavingen, ADHD, autistische aandoeningen... 
Brainspotting laat zich uitstekend combineren en integreren 
met bestaande therapievormen of andere wijzen van begelei-
den van mensen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden.

Begeleiders: Marie-José Boon & Bénédicte Leys
Data: 9, 10 en 16 september 2019 - 10u tot 17u
Prijs: € 650

BRAINSPOTTING FASE 2

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

Begeleiders: Marie-José Boon & Bénédicte Leys
Data: 4, 5 en 12 november 2019 - 10u tot 17u
Prijs: € 650



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 beïnvloe-
den. Het is een laagdrempelige methode die zeer effectief en 
krachtig doorwerkt in de verwerking van angstaandoeningen, 
stressgerelateerde klachten, lichamelijke klachten, hechtings-
problematiek, verslavingen, ADHD, autistische aandoeningen... 
Brainspotting laat zich uitstekend combineren en integreren 
met bestaande therapievormen of andere wijzen van begelei-
den van mensen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden.

Begeleiders: Marie-José Boon & Bénédicte Leys
Data: 9, 10 en 16 september 2019 - 10u tot 17u
Prijs: € 650

BRAINSPOTTING FASE 2

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

Begeleiders: Marie-José Boon & Bénédicte Leys
Data: 4, 5 en 12 november 2019 - 10u tot 17u
Prijs: € 650

CULTUURSENSITIEF THERAPEUTISCH 
WERKEN MET MENSEN 
MET ISLAMACHTERGROND 

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 tussen 
migratie, integratie en religieuze beleving, als ook over de ver-
meende bedreiging die de islam vormt. De dagelijkse praktijk 
toont ons hierbij dat de islamitische identiteit een belangrijke rol 
speelt in onder andere de partnerkeuze en de opvoedingsstijl. 
De islam kan hierbij verschillende functies bekleden: een maat-
schappelijk ideaal, een culturele achtergrond, een persoonlijke 
zinsbeleving, een waarden- en normensysteem. Ook in de 
hulpverlening merken we op dat een psychisch symptoom 
cultureel-religieus gekleurd kan zijn. Aan de hand van een the-
oretisch kader en vooral klinische voorbeelden gaan we in de 
training samen de dialoog aan over hoe we ons professioneel 
kader in het werken met migranten met een islamitische ach-
tergrond kunnen hanteren om de hulpverlening te faciliteren.

Begeleider: Amar El-Omari 
Data: 8 en 15 november 2019 - 10u tot 17u 
Prijs: € 205 / €170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

GEWELDLOOS COMMUNICEREN 
IN UITDAGENDE KLASSITUATIES

De relationele vaardigheden van de leraar blijken een sleutelfac-
tor 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 ont-
wapende 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: 14 en 21 november 2019 - 10u tot 17u
Prijs: € 205 / €170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

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 voedings-
stoffen nodig zijn om bepaalde stoffen (zoals neurotransmit-
ters) aan te maken en hoe een tekort aan deze nutriënten kan 
leiden tot problemen als depressie, chronische vermoeidheid, 
slapeloosheid... Hiernaast bekijken we welke andere factoren 
er bijdragen aan geestelijke gezondheid en hoe we het herstel 
van een uitgeput lichaam kunnen bevorderen op een natuur-
lijke manier. Je gaat met concrete praktische tips naar huis, die 
je kan toepassen in je eigen leven en dat van cliënten.

Begeleider: Sabrina Marx
Data: 1 en 22 oktober 2019 - 10u tot 17u
Prijs: € 205 / €170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

IV-COACHING

Coaching zit in de lift. De IV visie met integratieve methodieken 
leent zich goed tot coaching. De grondhouding, IV-mensvisie, 
het hypothesemodel, de driehoek en kwadrantan worden voor 
coachingdoeleinden gebruikt. Er worden methodieken aan-
geleerd die concreet, ondersteunend en doelgericht kunnen 
worden ingezet tijdens coaching.

Begeleider: Marleen Van Laere
Data: 2 en 16 december 2019 - 10u tot 17u
Prijs: € 205 / €170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)



MORPHEÜS OP DE SOFA
- SLAAPSTOORNISSEN

De aanpak van slaapproblemen bij cliënten is niet altijd een-
voudig. Er zijn immers veel factoren die de slaapkwaliteit kun-
nen beïnvloeden, en soms hebben cliënten al een lange weg 
afgelegd zonder veel resultaat. In deze training bekijken we 
hoe we vanuit een integratieve visie naar slaap kunnen kijken 
en problemen adequaat kunnen aanpakken. We streven naar 
een integrale aanpak, waarbij verschillende methodieken aan-
gewend kunnen worden naargelang de factoren die bijdragen 
aan het slaapprobleem.

Begeleider: Marco Alibertis 
Data: 25 november en 2 december 2019 - 10u tot 17u 
Prijs: € 205 / €170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

GENDER,  
DE TOCH VAN DE HELD(IN) IN TRANSITIE

Gender, Transgender, enz. zijn termen die bij veel mensen nogal 
wat vragen oproepen.  Iedereen heeft er een mening over, ve-
len voelen zich desalniettemin nog wat verloren. Als therapeut 
word je echter wel eens geconfronteerd met gendergerelateerde 
vraagstukken bij je cliënt. Mensen die worstelen met hun (gen-
der)identiteit, met opgelegde normen, met aanvaarding en aan-
passing, met hun seksuele geaardheid, enz. Deze tweedaagse 
biedt je een introductie rond deze thematiek aan de hand van 
groepsinteractie, praktijkvoorbeelden, oefeningen, belevingen en 
denkprocessen. 

Begeleider: Gitte Beaupain
Data: 21 en 22 oktober 2019 - 10u tot 17u
Prijs: € 205 / €170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

MET MIDDELENMISBRUIK OMGAAN
IN DE HULPVERLENING 

Deze tweedaagse opleiding biedt een praktische handleiding 
hoe je als hulpverlener met verslaving (zowel bij de gebruiker 
als bij zijn/haar omgeving) aan de slag kan. Hoe evolueert een 
gelegenheidsgebruiker naar afhankelijkheid en waarom is het 
zo moeilijk om deze progressie te stoppen. Via verschillende 
modellen gaan we zien hoe het met de motivatie van de ver-
slaafde zit en hoe de integratie van Interactionele Vormgeving 
en de Twaalf Stappen een antwoord kan bieden in de hulp-
verlening.

Begeleider: Myriam Bruyninckx
Data: 3 en 10 december 2019 - 10u tot 17u
Prijs: € 205 / €170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

COGNITIEF CREATIEF

Gedragscognitieve therapieën bewegen zich in de bewuste 
bovenkant van de driehoek.   Zij versterken de regisseur, zijn 
semantisch en doelgericht.  Zo verrichten ze goed en onmis-
baar werk in de therapiekamer.    Daardoor krijgen ze vaak het 
etiket van saai, oppervlakkig,  eenzijdig..   In een integratieve 
therapie is niets echter minder waar!  We kunnen deze metho-
dieken en interventies zeer creatief gebruiken coherent met de 
meer procesgerichte methodieken.  Dit vormt samen een zeer 
complementair en efficiënt werkend geheel. 

Begeleider: Marleen Van Laere
Data: 7 en 14 oktober 2019 - 10u tot 17u
Prijs: € 205 / €170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)



KINDERWENSBEGELEIDING

Tijdens deze training staan we stil bij de verschillende manieren waarop de kinderwens een thema kan zijn in begeleidings-
trajecten. Je krijgt de (interactieve) gelegenheid om je in verschillende situaties en posities in te leven, om van daaruit je blik 
te verruimen en zo je begeleiding beter af te stemmen. Elke kinderwenssituatie kan andere persoonlijke en ethisch-morele 
kwesties met zich meebrengen. Daarnaast krijg je een aantal kaders aangereikt die meer zicht bieden op onderliggende 
drijfveren, belemmeringen en dynamieken die spelen bij de wel- of niet-kinderwens, zodat je ze kan hanteren in je eigen 
begeleidingen. 

Begeleider: Myriam De Rycke
Data: 13 en 17 december 2019 - 10u tot 17u
Prijs: € 205 / €170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)



Gender is een begrip dat we vandaag veel 
horen. Wat omvat dit begrip juist?

Eigenlijk is het tof dat we vandaag het begrip gender 
veel of meer horen. Nog tot einde jaren negentig was 
het een begrip dat maar door enkelen werd gebruikt. 
Vooral feministen en de holebi-beweging trokken 
toen ten strijde voor gelijke kansen voor mannen 
en vrouwen, seksuele diversiteit en de inclusie van 
alle zogezegde randgroepen die niet behoren tot de 
gehanteerde maatschappelijke norm toen omschreven 
als: mannelijk, blank, hetero, gezond en jong (tussen 20 
en 40 jaar). Deze norm bepaalde, bepaalt grotendeels 
nog, lang de toegang tot heel onze socio-economische 
omgeving.

Het woord gender – het concept dat erachter staat – 
blijkt vandaag eindelijk politiek te zijn.

Op de rooster: 

In oktober doceert IV-therapeute Gitte Beaupain voor het eerst de korte training ‘Gender, de tocht van de held(in)  in transitie. 
Wij leggen haar nu al op de rooster ofver dit actuele thema.  

Maar wat betekent het eigenlijk?  Laat ons om hier wat 
genuanceerder op te kunnen antwoorden een kleine 
uitstap naar de oorsprongen maken. 
De feministen van de tweede golf, die voornamelijk een 
gelijke behandeling van vrouwen en mannen beoogden, 
begonnen het onderscheid te maken tussen sekse 
(biologisch geslacht) en gender (sociaal geslacht) om 
de maatschappelijke m/v verschillen gebaseerd op 
stereotiepe rolpatronen te deconstrueren. Want reeds 
in 1935 trok de Amerikaanse cultuur-antropologe 
Margaret Mead in een van haar onderzoeken de 
conclusie dat ideeën over mannen en vrouwen vooral 
bepaald worden door culturele factoren en minder door 
biologische verschillen. 

Ook Simone de Beauvoir poneerde in haar ‘Le 
deuxième sexe’ van 1949: ‘Je wordt niet als vrouw 
geboren, je wordt tot vrouw gemaakt’. Ze trekt de aan-
dacht op het feit dat het biologische (sekse) een sociaal 
geconstrueerde betekenis krijgt (gender).

Over Gitte Beaupain  Als IV-therapeute begeleidt ze in haar praktijk 
mensen in de (her)opbouw van hun persoonlijk en professioneel 
leven. Haar interventies zijn gericht op zelfvertrouwen, gedragspa-
tronen, authenticiteit, potentieel, persoonlijkheidsontwikkeling en 
identiteit.

Samen met twee collega’s richtte ze Genderatwork op, een coa-
ching- en adviesbureau voor de praktische uitvoering van diversi-
teitsmanagement, gelijke kansen en genderkwesties.

Meer weten over Gitte of gender?  www.gittebeaupain.be en www.
genderatwork.be

Gitte Beaupain over gender



mij. Zonder de realiteit van de patriarchale maatschappij 
te willen loochenen was ik op zoek naar een meer sy-
nergetische manier van werken. Toen ik voor het eerst 
iets over gender las en mij duidelijk werd dat er binnen 
het concept eigenlijk ook rekening werd gehouden met 
de man, de constructie van mannelijkheid, bestond er 
geen twijfel meer: dit is mijn tool. Het deconstrueren 
van mannelijke en vrouwelijke stereotiepe gender-
rollen ten bate van een betere samenleving kon nu 
door integratie van meerdere facetten. Mensen waren 
opeens geen vijanden meer van elkaar maar lotgenoten 
en medestrijders.

Onbewuste ontwikkeling is misschien niet helemaal 
juist, want als ik vandaag op mijn kinderjaren en jeugd 
terugkijk, dan zie ik wel hoe ik heel vastberaden een 
fluïde genderexpressie hanteerde: soms liep ik rond 
met jongensjeans en voetbalschoenen, en soms droeg 
ik een rokje met een voetbalshirt.  Ook genderrollen 
werden door mij al heel vroeg in vraag gesteld; ik 
vond het bijvoorbeeld helemaal normaal dat ik met 
de jongens op het speelplein voetbalde en met het 
buurjongetje schminksessies organiseerde. Ik hield van 
Winnetou, Tarzan en Kingkong. In onze fantasiespel-
letjes wilde ik telkens een van die drie zijn. Het kwam 
nooit in mij op om een van de vrouwelijke personages 
te belichamen. Ze waren te zeer maar figuranten. 
Ik hield ervan om mee te mogen beslissen, actie te 
nemen en zelf te mogen bepalen; alles wat mannelijke 
figuren in die tijd mochten maar vrouwen minder.
Als tiener en ook als jonge volwassene kon ik er echt 
niet tegen als ervan werd uitgegaan dat ik bepaalde 
dingen niet kon of mocht louter omdat ik een meisje 
was. Ik ben altijd hevig in het verzet gegaan. En tegelij-
kertijd heb ik er ook altijd van genoten om een vrouw 
te zijn. Vooral het moederschap is zoiets dat ik niet zou 
hebben willen missen.

Genderproblematiek krijgt de laatste jaren 
meer aandacht. Hoe komt dit volgens jou?

Ik ben vooral blij dat het zo is. Volgens mij spelen veel 
factoren mee en is het moeilijk om er met zekerheid 
een te bepalen.

De onderliggende boodschap dat gender gewijzigd kan 
worden, werd een belangrijke tool voor het feminisme 
dat pleitte voor een samenleving waarin biologische 
verschillen geen sociale betekenis meer zouden heb-
ben.

Bijna parallel met de tweede feministische golf, in 
1955, introduceerde de Amerikaanse seksuoloog John 
Money voor het eerst letterlijk het woord ‘gender’ als 
sociaal geslacht en maakte hij het onderscheid tussen 
gender, genderrollen en sekse (biologisch geslacht). Hij 
was een van de eerste wetenschappers die de seksuele 
vloeibaarheid bestudeerde en hoe de sociale construc-
ties van geslacht een individu beïnvloeden. 
Het voornaamste opzet was om begrip, aanvaarding 
en openheid voor wat buiten de heteronorm lag te 
verruimen.

Voor vele hedendaagse feministen (derde golf, post-
structuralisten waaronder o.a. de Amerikaanse filosoof 
Judith Butler) en de holebi/transgender gemeenschap 
bestaat er geen onderscheid tussen sekse en gender: 
beide zijn sociaal geconstrueerd.

Vandaag probeert men inderdaad los te komen van het 
puur binaire en dichotome denken: man versus vrouw. 
Er wordt getracht om een meer inclusief denkkader te 
scheppen waarin een veel bredere waaier aan mogelijk-
heden bestaat zodat ieder mens zonder belemmering 
aan zijn genderidentiteit ‘gestalt’ kan geven.

Kortom, is gender de sociale constructie van mannelijk-
heid en vrouwelijkheid en omvat het concepten zoals 
sekse, genderidentiteit, genderrollen, genderexpressie, 
enz.

Vanwaar je interesse voor gender?

Op de vraag vanwaar mijn interesse voor gender komt, 
zijn er twee momenten die van belang zijn: een bewust 
moment en een minder bewust, eerder een ontwikke-
ling.

Ik ben me bewust met gender gaan bezighouden in de 
jaren 90. Ik werkte toen voor een feministische organi-
satie die de emancipatie van de vrouw vooropstelde. Al 
heel snel voelde ik me ongemakkelijk met de gekozen 
strategieën en uitgangspunten, met name man versus 
vrouw. Het binair en exclusief denken was niets voor 



Maar wat ik zie is dat al lang gevochten wordt - zoals 
hierboven reeds aangehaald - om aan bewustwording 
te werken. En ik ben dankbaar dat dankzij de mondia-
lisering, de moderne mediatools (internet, pers, enz.), 
de verschillende activistische groeperingen en bepaalde 
beleidsmaatregelen het draagvlak voor gender en gelijke 
kansen steeds groter wordt. 

Sinds eind jaren negentig zijn tal van Europese projecten 
uit de grond geschoten. Er werd aan bewustwording 
gedaan binnen de overheidsinstanties, in bedrijven, 
scholen, enz. Sommige polemiserende maatregelen 
zoals bijvoorbeeld een pariteit op partijlijsten haalden de 
krantenkoppen en zorgden ervoor dat gender, gelijke 
kansen op de agenda stonden.

Genderstereotiepen werden in de film aan de kaak 
gesteld, een trend die maar steeds toeneemt. Laat ons 
maar La Vie en Rose (1997), Billy Elliot (2000), Beautiful 
Boxer (2003), Tomboy (2011), Girl (2018) enz. opnoe-
men. Zij zorgen ervoor dat de oude restrictieve norm in 
het gedrang komt.

Ook zou ik de invloed van onder andere mei ’68 niet wil-
len onderschatten. Toen liep de jeugd op straat om tegen 
rigide maatschappelijke normen in te gaan. Het ging om 
meer individuele en seksuele vrijheid. De jeugd van toen 
zijn onze ouders en grootouders, ze hebben de weg voor 
ons geëffend. Ik heb bijvoorbeeld ‘Le deuxième sexe’ 
in de boekenkast van mijn moeder ontdekt toen ik 14 
was. Wat mij voornamelijk opviel waren de annotaties en 
onderstrepingen die mijn moeder gemaakt heeft. 

Denk je dat gelijke kansen realistisch zijn, of is 
het een utopie? 

Gelijke kansen, utopie of realiteit? Nou, wat mij betreft 
is het heel zeker een streefdoel want een ideale 
maatschappij waar iedereen mag zijn wie hij/zij is, waar 
iedereen zich vrij kan ontplooien, waar iedereen mondig 
mag participeren, enz. lijkt mij in ieder geval iets om voor 
te gaan. Persoonlijk hoop ik op een maatschappij waar 
eindelijk al de verdrongen stukjes die in de schaduw 
staan, mogen geïntegreerd worden.  Inclusief in plaats 
van exclusief, het andere omvattend, in verbondenheid en 
transcenderend zijn zowat de waarden die mij voeden en 

mijn acties inspireren. Dat zegt de idealist in mij.

De realist en pragmaticus in mij weet dat een samenle-
ving die afstand neemt van belangrijke nieuwe en diverse 
resources (i.e. evoluties, waarden, fenomenen, …) op 
den duur uitsterft. Geen systeem kan duurzaam homo-
geen blijven, er komt een kalibratiemoment waar het zich 
moet gaan aanpassen en openen voor het nieuwe. De 
meeste mensen beseffen dat en voelen zich geroepen 
om op een verantwoordelijke, inclusieve en creatieve 
manier aan hun toekomst vorm te geven. Dit weten geeft 
mij hoop, want hieraan ontsnapt ook de meest cynische 
individualistische opportunist niet. 

Vandaag hoor of lees je in de media ook meer 
en meer verhalen over transgenders of bijvoor-
beeld mensen die genderfluïde zijn en zich niet 
met één bepaald geslacht willen identificeren. 
Is dit een ‘hype’ of is dit iets dat er altijd al was 
maar vroeger geen aandacht kreeg? 

Of het praten over transgender, genderfluïditeit enzo-
voorts een hype is of niet weet ik niet. Dit boeit me 
ook niet echt. Wel vind ik superbelangrijk dat het op de 
maatschappelijke agenda staat, dat erover wordt gepraat.  
Want sinds de verlichtingswetenschappen (eind 17de 
eeuw - begin 18de eeuw) – hoe raar dit ook lijkt –  werd 
er een deterministische visie op biologie geplakt, waar-
door het ‘mannelijke’ en het ‘vrouwelijke’ als lichamelijk 
bepaald en elkaar uitsluitend werden begrepen. Het 
binaire systeem, waarin elk geslacht dient te voldoen aan 
zijn eigen ‘natuurlijke’ rollen, werd structureel gecemen-
teerd.  Alles wat daarbuiten viel, werd als ‘abnormaal’ 
beschouwd.

Tegenwoordig worden oude normen en systemen in 
vraag gesteld en gepasseerd. Gelukkig! Ik word er warm 
van dat steeds meer mensen voldoende vertrouwen 
hebben in onze maatschappij om voor zichzelf te durven 
opkomen, dat mensen zich eindelijk durven outen en vrij 
voelen om te zijn wie ze zijn.   



Meer weten over gender? Gitte deelde een aantal kijk- en leestips met ons: 

Kijktips:
• Gendersterotiepen deconstructie zeker kijken naar Billy Eliot, Engels productie uit 2000
• Rond transgender en genderfluiditeit:
    o La vie en Rose, België 1997
    o Tomboy, 2011, Franse productie
    o The Gap, 2014, Duitse productie
    o The Danish Girl, 2015, 
    o Girl, 2018, Belgïe
• Op Netflix: de serie “Pose” 

Leestips:

• Gender blending, edited by Bonnie Bullough, Vern L. Bullough & James Elias., Amherst, N.Y. : Prometheus Books,  
 1997.
• He/She/They - Us: Essential information, vocabulary, and concepts to help you become a better ally to the  
 transgender and gender diverse people in your life Paperback – July 16, 2017, by Ms Jessica Soukup 
• Testosterone Rex. 24 January 2017.  Cordelia Fine
• Delusions of Gender.  30 August 2010. Cordelia Fine
• The gendered Society, 2000, Micheal Kimmel
• The Danish Girl, 2000, David Ebersfoff (Roman)

KORTE TRAINING 
“GENDER, DE TOCH VAN DE HELD(IN) IN TRANSITIE”

Gender, Transgender, enz. zijn termen die bij veel mensen nogal wat vragen oproepen.  Iedereen heeft er een mening 
over, velen voelen zich desalniettemin nog wat verloren. Als therapeut word je echter wel eens geconfronteerd met 

gendergerelateerde vraagstukken bij je cliënt. Mensen die worstelen met hun (gender)identiteit, met opgelegde 
normen, met aanvaarding en aanpassing, met hun seksuele geaardheid, enz. 

Deze tweedaagse biedt je een introductie rond deze thematiek aan de hand van groepsinteractie, praktijkvoorbeel-
den, oefeningen, belevingen en denkprocessen.

21 & 22 oktober 2019

€ 205 
(€ 170 voor IV-studenten en VVTIV-leden)



PRIKBORD

Shop je weleens online? 

Vergeet dan niet om via de Trooperpagina van TOUW (www.trooper.be/touw) te gaan! 

Op die manier gaat er een klein percentage per aankoop naar TOUW en alle beetjes helpen!

Alles is gegeven. Beeldend kunstenaar Jan Steen-
houdt maakt zelf niets. Zo is zijn ervaring. Kunst leeft 
in en door hem, onafhankelijk van het eigen verlan-
gen naar schepping. Een veelheid aan mogelijkhe-
den, een beladen en geladen erfdeel, een doorvoeld 
contact met het onderbewuste zoekt uitgedrukt te 
worden in verschillende beeld- en vormtalen. Om 
deze talen correct en helder te hanteren, om het 
idioom beet te pakken en het dichterlijk potentieel 
ten volle te ontwikkelen, schiep Jan Steenhoudt vijf 
duidelijk van elkaar te onderscheiden kunstenaars-
persoonlijkheden.

Deze vijf zijn Carlos Bosque, Marie-Jeanne Pierrot, 
Pete Holz, Karlmaria von Waldstein en Roxy Woods. 
Zij werken elk op een heel eigen manier, hebben een 
heel eigen artistiek proces en hanteren andere mate-
rialen en media. Al mag het leven en de geschiede-
nis van elk van deze personen verzonnen zijn, hun 
artistieke intenties en de uitdagingen en verlangens 
die daarbij horen zijn dat niet. Zij produceren werk 
afzonderlijk van elkaar en gaan tegelijk onderling een 
dialoog aan.

In de Educatieve Academie gaat dit werk in interactie 
met het publiek.

NIEUWE EXPO: 
ALLES IS GEGEVEN 
JAN STEENHOUDT

7 MAART 2019 - 30 JUNI 2019



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.



LEES MEER OVER ONZE JAAROPLEIDINGEN, 
KORTE TRAININGEN EN WORKSHOPS!

WWW.EDUCATIEVE-ACADEMIE.BE






