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Beste lezer, 
 Momenteel hullen we ons nog in winterjassen, maar in maart 
kan je op EA voor de eerste keer terecht voor de korte training 
Beschermjassen. Dit betekent dat je iemand tijdens een moeilijke 
faseovergang inbedt in het oude vertrouwde. Griet Severyns ver-
telt ons meer over dit model. Naast deze korte training bieden we 
maar liefst 18 andere korte trainingen en workshops aan in het 
voorjaar van 2019. Ontdek ze allemaal in deze Interactief. 

 Na vier jaar in het warme nest van EA vertoefd te hebben, 
studeerden 15 september 33 nieuwe IV-therapeuten af. 
Afstudeerders Krista en Mieke blikken terug in een afscheidsbrief 
aan de Educatieve Academie. 

 Afstuderen is uiteraard een grote stap en een beetje losla-
ten, maar je komt ook in een nieuwe familie van IV-therapeuten 
terecht. Stafdocente Sabrina Marx trok samen met een hele EA-
delegatie naar Praag voor het EAIP-congres met thema ‘Roots 
and Gifts of Integrative Psychotherapy’. Zij deelt haar ervaringen 
met jou. 

Wij wensen jullie alvast warme feesten!
Hartelijke groet,

Hilde Vleugels en Bruno Van den Bosch 
 

Editie 79 • dec 2018, januari - februari 2019
INTERACTIEF

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

3EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 79



WORKSHOPS VOOR IEDEREEN
 NAJAAR 2018 
  FAMILIEOPSTELLINGEN – NAJAAR 2018

 VOORJAAR 2019
  CREATIEF ‘IK’? DE KUNSTENAAR IN JEZELF
  MEER BEREIKEN MET ASSERTIEF GEDRAG
  VERBINDENDE COMMUNICATIE
  LEVENSCOHERENTIE
  FAMILIEOPSTELLINGEN – VOORJAAR 2019 

AFSTUDEERDAG 2018 

GRIET SEVEREYNS OVER BESCHERMJASSEN 

HET EAIP CONGRES PRAAG DOOR DE OGEN 
VAN STAFDOCENTE SABRINA MARX

PRIKBORD
 

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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POSTGRADUAAT PSYCHOTHERAPIE IN DE 
INTERACTIONELE VORMGEVING

KORTE TRAININGEN 
VOOR HULPVERLENERS 

 NAJAAR 2018
  BOUW EEN BLOEIENDE PRAKTIJK
  (IMPROVISATIE-)THEATER EN THERAPIE 

 VOORJAAR 2019 
  BESCHERMJASSEN, OP ZOEK NAAR FAMILIEVERHALEN
  KOPP EN KOAP: KIND EN OUDERSCHAP IN DE THERAPIERUIMTE
  CREATIEVE INTERACTIE
  PSYCHE & GEWICHT
  SUÏCIDEPREVENTIE
  VERBINDEND WERKEN MET KOPPELS IN EEN CONFLICTSITUATIE
  VERWERKING VAN MISHANDELING OF MISBRUIK
  WERKEN MET DUPLO POPPEN IN CONTEXTUELE VERHALEN
  ZANDSPELTHERAPIE
  COMPASSION FOCUSED THERAPY
  SYSTEMISCH WERK BINNEN DE INDIVIDUELE SETTING 
  DE KRACHT VAN NLP
  DEPRESSIE EN CREATIEVE WERKVORMEN 
  ROUW- EN VERLIESVERWERKING
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KORTE TRAININGEN
NAJAAR 2018

VOORJAAR 2019

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 mogelijke niches om vervolgens een
 gepersonaliseerd marketingplan op te stellen.

Begeleider: Jan Jacobs
Datum: 18 december 2018 – 10u tot 17u 
Prijs: € 100

(IMPROVISATIE-)THEATER EN 
THERAPIE 

Via drama en theater kunnen zowel innerlijke als tus-
senmenselijke 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 / € 160 (voor I.V.-studenten en VVTIV–
leden)

BESCHERMJASSEN: OP ZOEK 
NAAR FAMILIEVERHALEN

Beschermjassen is zowel een werkwoord als een 
zelfstandig 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 leven,... Migratie 
is een belangrijke faseovergang die heel wat impact 
heeft, daarom heeft beschermjassen heel wat te 
bieden in het begeleiden van mensen met migratie 
achtergrond. 

Begeleider: Griet Severeyns
Data: 12 maart, 26 maart en 2 april 2019
Prijs: € 295 / €210 (voor I.V.-studenten en leden 
VVTIV)

KOPP EN KOAP: 
KIND EN OUDERSCHAP IN 
DE THERAPIERUIMTE

Een vorming over kinderen van een ouder met een 
psychische en/of afhankelijkheidsproblematiek, ook 
wel KOPP en KOAP genoemd. Het gaat hier over 
gewone kinderen die in ongewone of kwetsbare 
omstandigheden opgroeien. En over gewone ouders 
die vanuit liefde de zorg voor hun kind opnemen en 
hierbij soms belemmerd worden door hun eigen 
psychische kwetsbaarheid. Hoe maak je ouderschap 
bespreekbaar? Hoe ondersteun je de ouder om de 
dialoog met zijn of haar kind aan te gaan m.b.t. diens 
psychische kwetsbaarheid? Hoe kan je de veerkracht 
van een kind om met de psychische kwetsbaarheid 
van zijn ouder om te gaan, helpen vergroten? 

Begeleider: Kris Holemans
Data: 14 en 21 januari 2019 – 10u tot 17u
Prijs: € 195 / € 160 (voor I.V.-studenten en 
VVTIV–leden)

CREATIEVE INTERACTIE

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

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

PSYCHE & GEWICHT

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

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

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

Begeleider: Nike Baeten
Data: 12 en 26 februari 2019 – 10u tot 17u
Prijs: € 195 / € 160 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

VERBINDEND WERKEN MET KOPPELS 
IN EEN CONFLICTSITUATIE

Het begeleiden van koppels in conflictsituaties kan wel eens 
een hachelijke onderneming lijken. Hevige emotionele reac-
ties, moeizaam vooruitgang boeken, onvoorspelbare en soms 
moeilijk te structureren sessies... voor veel hulpverleners en 
therapeuten klinkt dit niet onbekend in de oren.  In deze trai-
ning 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 therapeut het noorden niet te 
verliezen in het bos van emoties en interacties.

Begeleider: Marco Alibertis
Data: 30 april en 7 mei 2019 – 10:00 tot 17:00
Prijs: € 195 / € 160 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

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)

WERKEN MET DUPLO POPPEN IN 
CONTEXTUELE VERHALEN

Deze korte training richt zich tot therapeuten en hulpverleners 
die op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om gesprekken 
met cliënten visueel te ondersteunen. Je leert samen met 
de cliënt gevoelens visualiseren en een beeld opbouwen 
dat duidelijkheid brengt rond omgangsvormen, gedrags- en 
communicatiepatronen, subsystemen en grenzen, verschillen 
en invloeden… eigen aan het cliëntsysteem. De dag begint 
met theoretische duiding en een demonstratie aan de hand 
van een casus uit de groep. In de namiddag kun je zelf actief 
oefenen in kleine groepjes onder supervisie. 

Begeleider: Freya Van den Bossche
Data: 29 jan, 12 feb, 12 & 26 maart 2019 – 10u tot 17u
Prijs: € 390 / € 320 (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)

SYSTEMISCH WERKEN BINNEN DE 
INDIVIDUELE SETTING 

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

Begeleider: Kris Jonckheere
Data: 29 januari en 5 februari 2019 – 10u tot 17u
Prijs: € 195 / € 160 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

DE KRACHT VAN NLP

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

Begeleider: Johnny Weustenraed & Katrin Derboven
Data: 23 februari, 2 en 16 maart 2019 – 10u tot 17u
Prijs: € 295 / € 210 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

8 9EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 79EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 79



FAMILIEOPSTELLINGEN

Een verstoord familiesysteem kan generaties lang doorwer-
ken 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 ver-
tegenwoordigen. Zo wordt het functioneren 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

CREATIEF ‘IK’? 

WORKSHOPS VOOR IEDEREEN 
VOORJAAR 2019NAJAAR 2018

CREATIEF ‘IK’? 
DE KUNSTENAAR IN, JEZELF

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 kunst-
zinnige 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 vanzelfsprekendheid. 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)

MEER BEREIKEN 
MET ASSERTIEF GEDRAG

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

Begeleider: Ann Bilsen
Data: 16 februari 2019 – 10u tot 17u
Prijs: € 100

DEPRESSIE EN CREATIEVE 
WERKVORMEN

Depressie en creativiteit staan op het eerste zicht lijnrecht 
tegenover elkaar. Bij een depressie wordt immers alle crea-
tiviteit bevroren. Men ziet geen uitweg meer, geen oplossing 
voor de problemen. Door creatieve werkvormen te gebruiken 
wordt de mogelijkheid gecreëerd om “anders” te gaan kij-
ken en transformatieprocessen op gang te zetten. Creatieve 
werkvormen zetten mensen letterlijk en figuurlijk opnieuw in 
beweging.

Begeleider: Resy De Meulder
Data: 4 en 11 februari 2019 – 10u tot 17u
Prijs: € 195 / € 160 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

ROUW- EN VERLIESVERWERKING

In het therapeutisch werk worden we heel dikwijls geconfron-
teerd met rouw en verlies. De laatste jaren is er een nieuwe 
visie op rouwen ontwikkeld: het duale procesmodel. Het gaat 
niet om loslaten en verwerken, maar eerder om een andere 
verbinding vinden met wat men verloren is. Tijdens deze twee 
dagen krijg je meer inzicht in wat rouwen is. Je krijgt een 
antwoord op vragen zoals: wat is een normaal rouwproces 
en wat niet, hoe kan ik ondersteunend werken, welke reacties 
en emoties kan een rouwende uiten? We kijken ook naar een 
aantal werkvormen waarmee je het rouwproces kan bege-
leiden.

Begeleider: Ann Bilsen
Data: 19 en 26 februari 2019 – 10u tot 17u
Prijs: € 195 / € 160 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)
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LEVENSCOHERENTIE 

We voelen ons pas ten volle “mens” als we ons-Zelf kunnen 
verwezenlijken in verbinding met de Ander en in onze context.  
Dan beleven we Levenscoherentie.  “Wie ben ik eigenlijk, wat 
wil ik, wat heb ik nodig?”, “Is dit mijn leven?”  Velen stellen 
zichzelf deze vragen.  Als we deze beantwoord zien in ons 
leven, zijn we best gelukkig….   Doch, weinigen van ons zijn 
nog immuun voor de stijgende eisen van de maatschappij en 
van onszelf.  Soms hebben we het gevoel dat we onszelf kwijt 
zijn, dat we niet (meer) kunnen voldoen aan de verwachtin-
gen van onze omgeving, dat er een spanning is tussen wil-
len/moeten/kunnen.   Daardoor verliezen we het gevoel van 
coherentie tussen wie we zijn en wat we allemaal “moeten”   
verwezenlijken.  Het kan ons een onbehagelijk gevoel geven, 
maar tevens is het een positief verlangen naar regie over ons-
zelf en onze levensterreinen. In deze tweedaagse gaan we 
onszelf die vragen stellen.  We willen (terug) bewuste interactie 
met onze levenskern en van daaruit antwoorden vinden.  Ver-
volgens zetten we de stap om deze (meer) vorm te geven in 
onze eigen context.  We zullen dit doen aan de hand van het 
psychologisch model van Levenscoherentie (Leco).

Begeleiders: Marleen Van Laere & Anne Van Sluys
Data: 4 en 18 februari 2019 - 10u tot 17u
Prijs: € 195 / € 160 (voor I.V.-studenten en leden VVTIV)

VERBINDENDE COMMUNICATIE

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

Begeleider: Carina Thomis
Datum: dinsdag 26 februari 2019 – 10u tot 17u
Prijs: € 100 

FAMILIEOPSTELLINGEN

Een verstoord familiesysteem kan generaties lang doorwer-
ken 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 ver-
tegenwoordigen. 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

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

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

Interesse in onze vierjarige therapeutenopleiding of onze diverse jaaropleidingen? 

Vanaf januari gaan de inschrijvingen opnieuw open. 

Wil jij een e-mail ontvangen van zodra er meer info bekend is over een bepaalde opleiding?

Surf naar www.educatieve-academie.be/inschrijvingen/inschrijvings-formulieren
& vul het informatieformulier voor de opleiding van jouw keuze in.
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Afstudeerdag 2018 in woord en beeld 

15 SEPTEMBER 2018 WAS HET ZOVER, DE LANGVERWACHTE AFSTUDEERDAG

Afstuderen als IV-therapeut, afscheid nemen van EA.

De plek die vanaf dag één voelde als thuiskomen. Met passie en bezieling voor de ‘roep en appel van mijn ziel’ 
wilde ik er zoveel mogelijk uithalen. Vanuit het gedachtegoed dat ik mijn cliënten niet verder kan brengen dan 
waar ik zelf sta en dat ikzelf verantwoordelijk ben voor mijn eigen proces, heb ik mezelf geëngageerd om me 
onder te dompelen in de literatuur en bovenal in ‘het beleven en doorleven’ ervan. Het was een zéér intense reis 
in mijn eigen persoonlijke wereld.  Een stevige tocht van ‘mezelf ont-dek-ken’ binnen onze Kosmos. Laagje per 
laagje pellen, maskers afzetten, me kwetsbaar durven tonen, me durven blootgeven, mijn angsten en verlangens 
in de ogen kijken, ontdekken dat ik tot alles in staat ben en dat het leven een illusie is. Het was echt worstelen 
met God en de duivel! 

Ik werd rijkelijk beloond: ik herkende mijn oorspronkelijke gezicht. Ik voelde me voor een tweede keer 
geboren worden. Mijn voorspellende dromen en spirituele ervaringen heb ik tot mijn grootste schatkamer ge-
maakt, mijn hoog- en fijngevoeligheid tot mijn krachten. Ik heb de wetenschap werkelijk leren appreciëren, leren 
kennen als de wetenschappelijke basis voor: ’Er is een meer tussen hemel en aarde‘ en bijzonder hoopvol voor 
ons werk als IV- therapeut als we kijken naar de epignetica en de maakbaarheid van de hersenen. Het maakt voor 
mij onderdeel uit voor het werken met energetische verbindingen in therapie. Ik voel een grote verantwoordelijk-
heid als IV-therapeut om het ‘universum’ niet te vergeten. Ik ben ervan overtuigd dat we met ons therapeutisch 
werk een heel grote reikwijdte kunnen bereiken, dat we kunnen helen en orde kunnen herstellen over generaties 
heen. Mijn passie en bezieling voor de ziel is alleen maar groter geworden! 

Kortom, dit groot bewustwordingsproces waarin ik geleerd heb om tegenstellingen te overstijgen, om te leven 
vanuit liefde en harmonie, om met compassie en vergeving te kijken naar de dingen rondom mij, dient me om in 
te zetten binnen mijn werk. Wat heb ik een waardevolle bagage en schatkist vol kennis en wijsheid 
meegekregen tijdens deze 4-jarige opleiding! Het was een investering die ik zie als een grote erfenis, 
die ik onze kinderen kan meegeven, die zal werken voorbij tijd en ruimte. 
Ik ben ervan overtuigd dat we instrumenten hebben meegekregen waarmee we oneindig kunnen 
werken. Ik heb EA ervaren als een warme, veilige plek waar je vanuit zelfsturing en eigen 
verantwoordelijkheid, binnen je eigen uniek zijn, op je eigen tempo en vanuit je eigen grenzen 
je eigen proces en groepsproces in handen neemt.  

Tijdens het afscheidsritueel, vertelde Bruno ons, zoals alleen hij dat kan ;-), over het spelletje: 
‘Schipper mag ik over varen’. Onze tijd was gekomen om over te varen, door de ‘Magische 
poort’ te stappen en afscheid te nemen van EA. Met mijn prachtig geschenk stapte ik door 
de poort. Ik gaf het thuis een mooie plek in mijn praktijk. En er was magie! Alleen als het 
licht erop schijnt, maakt zich iemand zichtbaar, ik sta er niet alleen voor. Mijn dankbaarheid 
is niet in woorden te vatten!

VAAR-WEL lieve Hilde en Bruno, 
vaarwel aan iedereen op EA!

Krista Vangeneugden

Op 15 september 2018 vond onze jaarlijkse afstudeerdag plaats. Na een parcours van vier jaar, zwaaiden we onze afstudeerders 
van de vierjarige therapeutenopleiding in de Interactionele Vormgeving uit. De dag startte met een openingsritueel onder leiding van 
stafdocente Suzanne Kempeneers. Vervolgens stelden alle vierdejaars hun eindwerk, het resultaat van een jaar lang zwoegen en 
zweten, voor. We sloten deze feestelijke dag af met ons slotritueel. Tijdens dit ritueel wandelden er 33 vierdejaars door onze poort en 
transformeerden zo van ‘student’ in IV-therapeut. Stafdocente Eva Zabarylo werd eveneens uitgezwaaid, in de bloemetjes (of beter in 
de kunst) gezet en benoemd tot ere-docent. 

Wij bedanken graag nogmaals iedereen die deze dag tot een succes maakte: ons docententeam, de mentoren, alle EA-medewerkers, 
de vrijwilligers en natuurlijk onze afstudeerders. 

Wie kan er beter vertellen wat het is om af te studeren dan de afstudeerders zelf? Daarom laten we graag Krista en Mieke, twee van 
onze afstudeerders, aan het woord in een afscheidsbrief aan de Educatieve Academie. 
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AFSCHEID VAN EEN SUBJE…

“Introverten kunnen de wereld veranderen” las ik in het magazine dat we meekregen op onze afstudeerdag. 
Automatisch mijmer ik terug naar de lessen van Suzanne Kempeneers en hoezeer zij mij uit mijn kot lokte. Ik was 
een vreemde eend in de bijt, 4 jaar geleden. Niet de ambitie om therapeut te worden, maar vooral op zoek naar 
(voeding voor) mezelf. Ik werd geïntrigeerd en gekneed door de lessen. Heel veel muurtjes dienden afgebroken of 
overwonnen te worden. Veiligheid binnen mijn eigen cocon bleef een voornaam thema. 

EA liet af en toe de grondvesten daveren en ondertussen draaide de wereld gewoon door. Een botsing tussen een 
plots gehoorde roep en een gezapig leventje. Issues die al gedurende lange tijd sluipende waren, werden met de 
wortel aangepakt. Gaandeweg leerde ik om met mijn ‘allergieën’ in confrontatie én communicatie te gaan. Alle 
valkuilen heb ik niet kunnen toedekken, maar stap per stap heb ik geleerd om ook de mantel van (zelf)liefde en 
mildheid te mogen ontdekken. Een comfortzone werd uitgebreid en keer op keer gerespecteerd. 

Introverten kunnen inderdaad de wereld veranderen. Wanneer ze de moed hebben om met zichzelf aan de slag 
gaan, wanneer ze keer op keer de diepte opnieuw durven ingaan binnen een veilige setting. En misschien mag 
dat introvert stukje nu wel op een plaatsje achteraan in de bus plaatsnemen… Die vreemde eend is immers 
getransformeerd in een zelfbewuste therapeute met een bloeiende praktijk, een duidelijke visie en een nog steeds 
niet gestilde honger naar (niet)weten. 

Het docententeam afzonderlijk bedanken zou teveel tijd in beslag nemen, en elk voor zich wéét wat hij voor mij 
betekend heeft. 

‘Vaar- wel’ EA, en tot bij de volgende ont-moeting! 

Mieke  Mariman

Ook interesse in onze vierjarige therapeutenopleiding? Vanaf januari 2019 kan je opnieuw inschrijven. 
Raadpleeg http://educatieve-academie.be/aanbod/vierjarige-therapeutenopleiding/ voor meer informatie.
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HOE IK BESCHERMJASSEN LEERDE KENNEN
 
In mijn tienerjaren was ik begeesterd door andere 
culturen. Diversiteit was de rode draad in opdrachten, 
keuzevakken, stages, eindwerken,... 
Op 23-jarige leeftijd begon ik te werken met niet 
begeleide minderjarige vluchtelingen. Het was de job 
waarvan ik droomde. Ik wist toen niet dat de echte 
leerschool pas zou beginnen. 

Met vallen en opstaan vond ik een manier om met 
vluchtelingen te werken. Hoe? Door mezelf te blijven, 
vaak kwetsbaar te zijn maar vooral door mens te zijn. Ik 
moest boksen tegen vastgeroeste visies die vooral uit-
gaan van ‘het is de verantwoordelijkheid van de cliënt’. 

BESCHERMJASSEN
transculturele hulpverlening 
IN HET VOORJAAR WORDT ER EEN NIEUWE KORTE TRAINING OVER ‘BESCHERMJASSEN’ GEGEVEN AAN DE 
EDUCATIEVE ACADEMIE. BESCHERM-WAT? DOCENTE GRIET SEVEREYNS VERTELT JE MEER OVER DIT MODEL.

Terwijl ik een hulpverlener wil zijn die deze verantwoor-
delijkheid mee mogelijk wil maken of de verantwoor-
delijkheid samen wil dragen. Tijdens mijn contextuele 
therapie opleiding leerde ik het model beschermjassen 
van Kitlyn Tjin A Djie kennen. Dit model gaf me bruik-
bare handvatten om dit waar te maken. 

Mensen die hun land ontvlucht hebben, zijn net als bo-
men die onttrokken worden uit hun vertrouwde grond. 
In het nieuwe – vaak onbekende – land proberen 
ze opnieuw hun wortels te laten zakken. Het is een 
tijd van onzekerheid, het onbekende toelaten en zich 
opnieuw heel voelen. 

Zo biedt men in een moeilijke fase van iemands leven 
een stuk veiligheid en warmte zoals in het voorbeeld:
 
Ali is een Afghaanse jongen die verbleef in het lokaal 
opvang initiatief. Hij had enorm veel last van hoofdpijn 
en kon moeilijk inslapen. De dokter gaf hem pijnstillers, 
maar de hoofdpijn ging helemaal niet weg. Op een dag 
kwam hij naar me toe en vertelde: ‘Ik heb in een klein 
winkeltje in Antwerpen dezelfde thee als in Afghanistan 
gevonden. Als ik die drink, dan gaat mijn hoofdpijn 
weg.’ Ali had zijn beschermjas, de Afghaanse thee, 
gevonden. Dit gaf hem opnieuw kracht. 

WAAROM BESCHERMJASSEN?

Het werkmodel Beschermjassen is in de eerste plaats 
bedoeld voor de intermediaire doelgroep van profes-
sionals in jeugdzorg, welzijn en onderwijs. De focus ligt 
op het inzetten van de kracht van families en op het on-
dersteunen van de cliënt om in dialoog met zijn familie 
tot eigen oplossingsstrategieën te komen. Het model 
biedt professionals en hun organisaties een 
set interculturele competenties en instru-
menten waarmee ze in hun reguliere manier 
van werken beter kunnen aansluiten bij mi-
grantenfamilies. In Nederland is beschermjassen al 
heel bekend. Ik zie het dan ook als mijn missie om dit 
waardevolle model ook in België uit te dragen. 

In deze fase is de persoon zijn veilige omhullingen even 
kwijt of weet hij niet meer hoe deze op te roepen. 
De hulpverlener kan dan samen met hem op zoek gaan 
naar zijn ‘beschermjassen’. 

 
ZOEKEN NAAR BESCHERMJASSEN

Beschermjassen betekent bescherming bieden door 
iemand te omhullen met vertrouwde omstandigheden. 
Rituelen, foto’s, ervaringen van vroeger naar 
boven halen, situaties creëren om in een 
moeilijke fase van iemands leven een stuk 
veiligheid en warmte te bieden. 

‘Beschermjassen’ vitaliseert mensen die zich in een 
kwetsbare faseovergang bevinden. Iedereen doet het 
eigenlijk, niet alleen migranten: in moeilijke periodes op 
zoek gaan naar prettige herinneringen, ervaringen van 
veiligheid en warmte. Dat kan zijn door je geboorte-
plaats op te zoeken, je ouderlijk huis of het graf van je 
grootouders. Je kunt oude muziekjes draaien, op zoek 
gaan naar die vriendin, iets eten wat je moeder altijd zo 
lekker klaarmaakte. Iedereen kent dat wel. 

Beschermjassen zijn de veilige omhullingen die een 
hulpverlener kan bieden aan een cliënt. Dat kan familie 
zijn, of iets wat daaraan herinnert. Het kunnen ‘ankers’ 
zijn die herinneren aan het vertrouwde van vroeger: 
rituelen, foto’s, geuren, voedsel,… 

Meer weten over Beschermjassen? Schrijf je dan in voor de driedaagse korte training ‘Beschermjassen: op 
zoek naar familieverhalen’ op 12 maart, 26 maart en 2 april 2019. Meer info vind je op pagina 7.

Meer weten over Griet?  www.wortelsvoordetoekomst.be
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De persoon van de therapeut blijkt dus erg be-
langrijk, veel belangrijker dan het therapeutisch 
model van waaruit hij werkt. Maar welke ken-
merken blijken nu het meest helpend te zijn in 
het beroep van psychotherapeut?

• Sterke interpersoonlijke vaardigheden
• Warm, open, geïnteresseerd, flexibel, eerlijk, 

respectvol, betrouwenswaardig zijn
• Multiculturele competentie
• Goed kunnen omgaan met conflicten
• Zichzelf als therapeut in vraag blijven stellen
• Zichzelf als mens naar waarde schatten

“LOVE YOURSELF AS A PERSON, 
DOUBT YOURSELF AS A THERAPIST”

Het aantal jaren opleiding blijkt geen grote in-
vloed te hebben op de outcome-resultaten, 
evenals geslacht of theoretische achtergrond. 
Beginnende therapeuten behalen vaak gelijkaar-
dige of soms zelfs betere resultaten dan ervaren 
rotten in het vak. Dit effect blijkt echter te ver-
dwijnen bij ernstige problematiek. Word je dan 
geboren als “meestertherapeut?” Of kun je het 
ook worden? 

Er blijken een aantal factoren mee te spelen in 
het worden van een goede psychotherapeut 
(Orlinsky en Rønnestad, 2009), voornamelijk er-
varing met patiënten, supervisie en persoonlijke 
therapie. Therapeuten nemen kennis niet ge-
woon passief over, maar integreren deze kennis 
in hun persoonlijk denkkader op basis van eigen 
ervaringen, kwaliteiten en noden. 

Het wordingsproces van een psychotherapeut 
bestaat volgens Riháôek uit vier fasen:

1.  Leek : enkel putten uit persoonlijke bronnen 
en vaardigheden

2.  Vasthouden aan een model : strikt de regels 
volgen

3.  Overgangsfase : beperkingen van het model 
worden duidelijk, assimilatie van andere mo-
dellen, whatever works (eclectisch)

4.  Geïntegreerde persoonlijke stijl : integratie 
van persoonlijke en professionele aspecten 
(integratief)

Deze lezing bracht veel interessante inzichten met zich mee. Je wordt 
namelijk niet enkel geboren als goede therapeut, je kan het ook wor-
den. Hierbij is het belangrijk om oog te hebben voor het ontwikkelen 
van onze interpersoonlijke vaardigheden en bescheiden te blijven over 
ons werk als psychotherapeut. Actief op zoek gaan naar feedback en 
een zelfreflectieve houding zijn essentieel. Tenslotte is het belangrijk om 
kritisch te kijken naar culturele aspecten van psychotherapie en met een 
open mind te kijken naar andere visies. 

Concluderend merken we met fierheid op dat onze oplei-
ding aan de Educatieve Academie op de juiste aspecten 
inzet om goede psychotherapeuten te laten ontwikkelen. 
Binnen de opleiding is er een grote focus op het belang van zelfreflectie, 
supervisie en persoonlijke therapie en door het vier kwadranten model 
hebben we aandacht voor culturele aspecten binnen psychotherapie. 
De meest helpende kenmerken van een psychotherapeut blijken over-
een te komen met de IV-basishouding. Tenslotte zijn we blij met het 
onderscheid dat Rihacek maakt tussen eclectisch en integratief werken. 

We waren apetrots om in Praag samen het IV-gedachten-
goed naar buiten te mogen dragen. Stafdocent, IV-thera-
peut, mentor, supervisor, student. Het maakte even niet uit. 
Want IV verbindt ons. De samenhorigheid was voelbaar... We heb-
ben gedanst, we hebben lekker gegeten, we hebben gelachen en we 
hebben de wereld getoond wie we zijn. IV was voor op zijn tijd. Reeds 
30 jaar geleden ontwikkelden Bruno en Hilde deze visie op psychothe-
rapie. En wat blijkt nu dat de tijd er eindelijk rijp voor is? Dat deze visie 
overeenkomt met wat werkt volgens wetenschappelijk onderzoek. Een 
kroon op hun levenswerk. 

Stafdocentes Marleen Van Laere (l.)  en Sabrina Marx (r.) in Praag

HET EAIP-CONGRES IN PRAAG
Door de ogen van stafdocente Sabrina Marx
VAN 12 TOT 14 OKTOBER VOND IN PRAAG DE 9DE CONFERENTIE VAN DE EURO-
PEAN ASSOCIATION FOR INTEGRATIVE PSYCHOTHERAPY PLAATS. STAFDOCENTE 
SABRINA MARX DEELT HAAR ERVARINGEN MET JULLIE. 

Daar zitten we dan, begin oktober, in een stralend herfstzon-
netje op een terras in Praag, vlakbij Saint Nicholas Church... 
Nog even lunchen voor het congres begint. Vanuit ons ap-
partementje is het slechts vijf minuten wandelen tot aan het 
Malostranské plein waar de universiteit gelegen is.

Bruno heeft als president de eer om het 9e congres van 
de EAIP officieel te openen zoals hij dat, op zijn Bruno’s, zo 
goed kan. “Roots and Gifts of Integrative Psychotherapy” is 
ditmaal de titel. Onderzoekers en psychotherapeuten gaan 
gedurende drie dagen op zoek naar de kern van integratieve 
psychotherapie. De hamvraag is: wat werkt nu eigenlijk? Sa-
men trachten we de kloof tussen onderzoek en praktijk te 
overbruggen, dichter naar elkaar toe te groeien en te zoeken 
naar integratie. Integratie gebeurt op dit moment over de hele 
wereld, zowel in culturen, als religie en taal. Het zou wel eens 
de volgende stap kunnen zijn in de evolutie en aldus onver-
mijdelijk. En tegelijkertijd kan het ook erg beangstigend zijn. 
Het roept angst op, angst om de eigenheid te verliezen…

Hierop vond ik een mooi antwoord in de plenaire lezing van 
Renate Geuzinge. Renate vertelt ons over Interpersonal Neu-
robiology (IPNB), oftewel dat integratie ook in de hersenen 
gebeurt. Tijdens psychotherapie treden er namelijk verande-
ringen op in de hersenen van onze patiënten. Een geïnte-
greerd brein is een brein dat vlot en flexibel functioneert. 
Wij als psychotherapeuten kunnen deze integratie tussen 
de verschillende hersengebieden (vb. links-rechts) bij onze 
patiënten helpen bevorderen. Renate benadrukt echter dat 
integratie geen smoothie is, geen mengelmoes. 

Het gaat om differentiatie, leren onderscheiden en vervol-
gens verbinding maken tussen de verschillende delen. 
Tomáš Riháôek focust in zijn plenaire lezing op de vraag 
“What makes a good therapist”? Onderzoek richt zich vaak 
op psychotherapiestromingen. Men vergeet echter te kijken 
naar de persoon van de psychotherapeut. Volgens Riháôek 
heeft de competentie van de psychotherapeut echter een 
grotere invloed op de outcome van een behandeling dan het 
gebruikte therapiemodel. 

Een eerste probleem dat zich hierbij opdringt, is hoe we een 
goede outcome definiëren. Betekent dit dat de symptomen 
zijn afgenomen? Of dat de patiënt inzicht heeft gekregen in 
de oorzaken van het probleem? Of dat de patiënt zijn leven 
terug in handen neemt en goed kan functioneren? Of dat er 
sprake is van persoonlijke groei? De definitie die we hanteren 
bij deze outcome-onderzoeken bepaalt voor een stuk de re-
sultaten. De verschillende psychotherapiestromingen leggen 
echter, elk vanuit hun eigen visie en mensbeeld, een andere 
nadruk bij een behandeling. Het is dan ook erg moeilijk om 
ze met elkaar te vergelijken in outcome-onderzoek.

Onderzoek heeft reeds vaker aangetoond dat schoolspeci-
fieke modellen en technieken eigenlijk slechts een beschei-
den invloed hebben op de outcome van psychotherapie. De 
therapeutische relatie blijkt een grotere invloed te hebben. 
Verder blijkt de kwaliteit van de therapeutische relatie meer 
afhankelijk van de therapeut (inzet en kenmerken) dan van 
de patiënt. 
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TOUW is geregistreerd als goed voor De Warmste Week! 
Wil je iets organiseren? Registreer dan je actie via 
www.dewarmsteweek.be  

EA draagt alvast haar steentje bij door een actie te 
organiseren. We bieden een set van 5 kaarten met kunstwerken 
van Hilde Vleugels aan voor € 10 en de roman ‘Kladblok met verbannen 
woorden’ voor € 15. De opbrengst van de kaarten gaat integraal naar 
TOUW, per verkocht boek wordt er €10 aan TOUW geschonken. Zowel 
de kaartjes als de boeken zijn verkrijgbaar op het secretariaat of in de 
cafetaria tot de kerstvakantie.

Een nieuw jaar, een nieuwe tentoonstelling. 
Vanaf 7 januari kan je in de gebouwen van de Educatieve 
Academie de tentoonstellingen ‘Nobody in particular’ en 
‘Cactus girls’ met werken van Hilde Vleugels bewonderen. 
Meer info vind je op www.vleugelsenvandenbosch.com 

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

In 2019 bestaat de Educatieve 
Academie 30 jaar. Tijd voor een 
feest dus! Dit zal doorgaan op 29 sep-
tember 2019. Meer info volgt nog!

Twijfel je erover om je in te 

schrijven voor onze vierjarige 

therapeutenopleiding? Zet dan 7 

april 2019 zeker in je agenda. Die dag 

ben je van 13-17 op de Educatieve Aca-

demie welkom om al je vragen te stellen 

aan een deel van het docententeam en 

het secretariaat. 
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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




