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Beste lezer, 

 De zomer kondigt zich aan: de zon zingt, vogels dansen op de 
takken en de natuur geurt heerlijk. Keren we ons in de winter naar 
binnen, dan mogen we nu naar buiten, plannen maken! Je vindt 
in ons overzicht met korte en lange opleidingen voldoende stof 
om deze plannen vorm te geven. Met gastdocente en IV-alumna 
Myriam Bruyninckx zoomen we trouwens in op een gloednieuwe 
tweedaagse opleiding rond middelenmisbruik.  

 Zoals je weet broeden wij ook op iets. Op 28/9 vieren we 
namelijk 30 jaar EA en 20 jaar VVTIV. Het jubileumprogramma 
rijpt zodat je je binnenkort kan inschrijven. Want vieren doen we 
natuurlijk niet alleen. Wie er zeker bij zullen zijn zijn docent en 
bestuurder Pol Vanhelsen en creatieve duizendpoot Theo Dirkx. 
Zij blikken in dit nummer in tekst en beeld terug op wat 30 jaar 
EA voor hen betekent.  

Veel leesgenot! 

Hartelijke groet,
Hilde Vleugels en Bruno Van den Bosch 
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POSTGRADUAAT PSYCHOTHERAPIE IN DE 
INTERACTIONELE VORMGEVING

JAAROPLEIDINGEN 2019-2020
INTEGRATIEVE ROUW- EN VERLIESBEGELEIDING

MINDFULNESS EN PSYCHOTHERAPIE
LEREN WERKEN MET FAMILIEOPSTELLINGEN
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ZANDSPELTHERAPIE
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EXPO ‘ALLES IS GEGEVEN’

30 JAAR EA:
POL VAN HELSEN EN THEO DIRKX

BLIKKEN TERUG

WORKSHOPS NAJAAR 2019
DE KRACHT VAN INTUÏTIEF EN TRANSFORMEREND SCHILDEREN
FAMILIEOPSTELLINGEN – NAJAAR 2019
EERSTE HULP BIJ STRESS  

KORTE TRAININGEN NAJAAR 2019 
SCHAAMTE & KWETSBAARHEID
KENNISMAKING MET ACT
BRAINSPOTTING FASE 1
BRAINSPOTTING FASE 2
CULTUURSENSITIEF THERAPEUTISCH WERKEN MET MENSEN MET   
      ISLAMACHTERGROND 
GEWELDLOOS COMMUNICEREN IN UITDAGENDE KLASSITUATIES
NUTRITIONAL PSYCHOLOGY 
MORPHEÜS OP DE SOFA - SLAAPSTOORNISSEN 
GENDER, DE TOCHT VAN DE HELD(IN) IN TRANSITIE  
MET MIDDELENMISBRUIK OMGAAN IN HULPVERLENING
COGNITIEF CREATIEF
IV-COACHING 
KINDERWENSBEGELEIDING 

MYRIAM BRUYNINCKX 
OVER MIDDELENMISBRUIK
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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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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
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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

SCHOOLJAAR 2019-2020 
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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 

Meer informatie en inschrijven op www.educatieve-academie.be.
Lees op onze website ook alles over kmo-portefeuille, opleidingscheques 

en betaald educatief verlof!
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Expo “Alles is gegeven” nog tot 30 juni   -   “Alles is gegeven”, de tentoonstelling van beeldend kunste-
naar Jan Steenhoudt is nog tot 30 juni in de gebouwen en lokalen van de Educatieve Academie te bezichtigen. 
Jan Steenhoudt maakt zelf niets. Zo is zijn ervaring. Kunst leeft in en door hem, onafhankelijk van het eigen 
verlangen naar schepping. Jan Steenhoudt schiep vijf duidelijk van elkaar te onderscheiden kunstenaarsper-
soonlijkheden. Ze werken elk op een heel eigen manier, hebben een heel eigen artistiek proces en hanteren 
andere materialen en media. Al mag het leven en de geschiedenis 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.
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“Ik kwam 20 jaar geleden aan op EA als 
deelnemer aan de toen voor de eerste keer 
georganiseerde jaaropleiding Creatieve Interac-
tie. Ik was net gestopt als directeur binnen een 
Dienst Geestelijke Gezondheidszorg. Ik kon mij 
helemaal niet verzoenen met de door de overheid 
opgelegde fusies van diensten en de wegen die 
het gezondheidsbeleid uitgingen in die tijd. In 
mijn ogen werd het veel te protocollair en werd 
er voorbij gegaan aan het op een brede manier 
therapeutisch werken met mensen van verschil-
lende pluimage en met een diversiteit aan vragen 
en problemen. 

Een mooie omgeving

Bovendien zocht ik andere methodieken en 
invalshoeken om mijn psychotherapeutisch 
werken te verbreden. Zo kwam ik in contact met 
Bruno en Hilde die toen meerdere lesdagen van 
de jaaropleiding voor hun rekening namen. Zo 
leerde ik ook het I.V-kader op een praktijkgerichte 
manier kennen. En ontdekte ik er de toegevoegde 
waarde van door het in mijn werk toe te passen.

Ik vond de Educatieve Academie een mooie 
omgeving waarin op een frisse en voor mij ver-
nieuwende manier gekeken werd naar psycho-
therapie. Op vraag van Bruno en Hilde heb ik toen 
ook enkele workshops gegeven, onder andere 
rond rituelen in therapie en werken met jongeren. 
Enige tijd later heb ik ook samen met Kris 
Jonckheere het ritueel ontworpen en begeleid bij 
de geboorte van het boek Scherven van Hilde. 
Zo kwam ik regelmatig op EA en voelde mij daar 
zeer thuis.

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.

Een nieuwe docent? Je spreekt ermee! 

Ongeveer 15 jaar geleden kreeg ik telefoon van 
Bruno. Hij was op zoek naar een opvolger voor 
een docent systeemdenken die de academie ging 
verlaten. En Bruno vroeg mij of ik iemand kende. 
Ik weet nog goed dat ik hem toen antwoordde: 
‘Je spreekt ermee’. Zo ben ik docent op EA 
geworden. Eerst met de lesdagen rond systeem, 
werken met koppels en gezinnen. Snel daarna 
heb ik de stage en supervisie overgenomen van 
een docente die op pensioen ging. Voor wie van 
een beetje historiek houdt: toen was het aantal 
verplichte stage-uren 60 uur.  Via tussenstappen 
naar 100 en 150 uur is het nu reeds verschillende 
jaren 300 uur stage voor de opbouw van klinische 
praktijk.

Docent en bestuurder Pol Van Helsen 
en vaste vormgever Theo Dirkx blikken terug 

POL VAN HELSEN
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Net in die periode evolueerde de opleiding van 
drie naar vier jaar zodat er ook meer ruimte 
kwam voor nieuwe invalshoeken. Voor de eerste 
keren kwam toen onze vriend Wilber om het 
hoekje kijken. En werd ik steeds meer en meer 
meegenomen in het I.V.-model. Ik herinner mij 
nog met veel plezier de docentendagen waarop 
iedereen zijn invalshoeken voorstelde en we 
samen zochten naar een bevruchtende integratie.

Altijd in evolutie 

Van de docentenstaf bij mijn start op EA ben ik, 
buiten Bruno en Hilde natuurlijk, nog de enige 
overblijver. En dat zegt wel iets over mij en over 
EA. Voor mij betekent dit vooral dat ik mij er nog 
steeds erg thuis voel. Anders was ik nooit zo lang 
gebleven. Ondertussen zijn er meerdere nieuwe 
collega’s gepasseerd en daardoor ook nieuwe in-
zichten bijgekomen. Dit heeft heel dikwijls geleid 
tot zeer interessante en inspirerende gesprek-
ken in wat iedereen wel kent als ‘de keuken’. 
Tegelijkertijd zegt het ook iets over een Academie 
die nooit stilstaat en steeds in evolutie is, zowel 
inhoudelijk als structureel. 

En zo zijn we sinds een drietal jaar verbonden 
aan de Hogeschool Vives wat voor de meeste van 

onze studenten ook betekent dat zij een Postgra-
duaat Psychotherapie verkrijgen. Lang voor de 
wet Maggie De Block er kwam, had ik samen met 
Bruno en Hilde de voorbereidingen al aangevat. 
Veel opzoekwerk, voorbereidingswerk met de 
docentenstaf, teksten maken en herschrijven.  
Het betekent wel dat we Vives toen een zo goed 
als afgerond dossier konden voorleggen.

Hervormen en tegelijk de eigenheid van EA 
bewaken en bewaren 

Boeiend aan die 15 jaar zoeken en heroriënte-
ren is dat ik steeds mee aan het roer stond om 
te hervormen en tegelijk de eigenheid van de 
Educatieve Academie te bewaren en te bewaken. 
Door de druk van de overheid, het werkveld 
en door de maatschappelijke verwachtingen is 
dit niet altijd evident geweest en dat is het nu 
trouwens ook niet altijd. Net daar heb ik ervaren 
hoe belangrijk Bruno hierin is als roerganger en 
hoe hij verbindend blijft zoeken, zowel binnen de 
Academie als daarbuiten in zijn Europese functies 
in tal van overkoepelende verenigingen.”
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“September 2004 stap ik voor het eerst door de poort 
van EA en ben ik onmiddellijk verliefd op het gebouw. 
De oude sigarenfabriek is mij op het lijf geschreven. 
Ik begin aan de jaaropleiding Creatieve Interactie en 
ook dat blijkt een schot is de roos. De kunstenaar/
hulpverlener heeft zijn plek gevonden. Jaaropleiding 
Theatertherapie en de vierjarige therapeutenopleiding 
volgen als vanzelf. De student is er klaar mee, de 
kunstenaar mag blijven. 
Vormgeving, interieur, evenementen, tentoonstel-
lingen en afstudeerdagen behoren sindsdien tot 
mijn takenpakket. Ik blader een beetje terug in mijn 
dagboek “interactionele vormgeving”.

2005 
 
Een van de eerste evenementen bij EA was de release 
van het boek “Scherven” van Hilde Vleugels. Iedereen 
die erbij was, herinnert het zich nog wel. Een ritueel 
in een kring op de koer en plots een hevige regenbui. 
(Jammer voor de vuurspuwer.) De kracht van het 
moment. Iedereen bleef gewoon staan. Wie het boek 
trouwens nog niet gelezen heeft, moet dat dringend 
doen.

THEO DIRKX

2009
 
De tweede verdieping, nu Assagioli en Nagy, komt er bij en de huisstijl 
wordt vernieuwd. Ik ontwerp een nieuw logo, niet achter mijn laptop 
maar rechtstreeks op de muur. Een nieuwe website en 2 extra loka-
len… de Educatieve Academie groeit.

2010 
 
Samen met mijn partner, Katja Wouters, werken we een week aan 
de muurschildering op het eerste verdiep. De engel doet zijn intrede. 
Geen cherubijntje, maar een engel. Een engel met menselijke trekken 
naar een foto van een beeld op een verlaten kerkhof in de Italiaanse 
bergen dat mij intens raakte. Ik kan alléén maar mezelf inbrengen.

2013
 
Een volledig vernieuwd secretariaat, een quote die Bruno en Hilde ergens in Parijs op een gebouw zagen op 
de muur gezet. “Het hangt er maar van af wie er langs komt, of ik een graf ben of een schat. Of ik spreek of 
zwijg, het ligt aan jou. Mijn vriend, kom hier niet binnen zonder een verlangen”.

2009

2005
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2014 
 
EA bestaat 25 jaar. Naar aanleiding van deze gebeurtenis een prachtige bloemlezing poëzie, geschreven 
door enthousiaste studenten. Nog steeds te bewonderen in Assagioli. Een evenement in het Elzenveld en de 
geboorte van TOUW. 

2019
 
Niet te vergeten en vandaag ook weer zeer actueel: de afstudeerdag. De kunstenaar mag cadeaus maken 
en dat zijn er ondertussen al honderden geworden. Kandelaars, wierookbranders, kommen, zwaarden, 
pendels, poortwachters, staffen (véél staffen), passers, driehoeken, beeldjes. Een gepast ritueel mag dan 
ook niet ontbreken. We doen ons best om er een bijzonder moment van te maken. Afscheid nemen en in 
verbinding blijven.”

2013

2010

2019

2014
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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)
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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
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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)
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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)
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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)

30 JAAR EA & 20 JAAR VVTIV 

Kruis zaterdag 28 september aan in je agenda en kom dit dubbele 
jubileum meevieren in Provinciaal Vormingscentrum Malle.  

Meer informatie volgt!  
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Wanneer of hoe heb jij beseft dat je met een 
verslaving kampte en dat je hierbij hulp nodig 
had? 

Net als de verslaving is ook het besef een sluipend 
gegeven. Het druppelt binnen. Een voorwaarde om 
verslaafd te worden is dat het middel dat je gebruikt 
een meerwaarde geeft (verbinding, loslaten, etc.). Met 
de jaren worden de grenzen van het gebruik verlegd 
en krijgt het middel een steeds belangrijkere plaats in je 
leven. Tegelijkertijd worden lichaam, geest en de omge-
ving alsmaar allergischer voor het gebruik waardoor het 
besef zich langzaam opdringt dat het zo niet verder kan.

Alcohol gaf mij aanvankelijk verbinding en avontuur. 
De samenhorigheid in het café en het feit dat er altijd 
wel iets ‘bijzonders’ gebeurde, vond ik vanaf mijn 
16de hemels. Uitgaan en drinken kregen dan ook een 
centrale plek in mijn leven. Met de jaren groeide echter 
ook de schaduwkant. Mijn lichaam reageerde heftig op 
mijn braspartijen met zware katers als gevolg. Hierdoor 
kon ik vaak niet gaan werken en werden afspraken 

Op de rooster: 

In december brengt Ervaringsdeskundig I.V.-therapeute Myriam Bruyninckx de tweedaagse opleiding ‘Met middelenmisbruik omgaan 
in de hulpverlening’. Een kennismaking.    

met vrienden en familie op een gegeven moment meer 
afgezegd dan nagekomen. Dronken zei en deed ik 
vaak zaken waar ik me achteraf over schaamde. Ik had 
veel last van blackouts, die met de jaren steeds vroeger 
op de avond opdaagden en ik werd steeds sneller 
balorig dronken. Dus begon ik alcohol te combineren 
met cocaïne (zo kon ik langer en meer drinken), maar 
negeerde zo nog meer de grenzen die mijn lichaam 
aangaf. De situaties waar ik in verzeilde werden alsmaar 
marginaler.

Ik stond dus met 1 voet in mijn (vroegere) hemel en 
met 1 voet in de hel. Ik probeerde van alles om in de 
hemel te blijven en uit de hel weg te komen, zonder 
enig (blijvend) succes. In deze uitputtende spagaat heb 
ik ongeveer 5 jaar gezeten. Ik voelde me zwak, kwaad, 
stuurloos, onverschillig en eenzaam. Van de oorspron-
kelijke ‘verbondenheid‘  bleef nog maar weinig over. Ik 
besefte alsmaar meer dat dit leven niet lang meer vol 
te houden was. Ik had net een appartement gekocht en 
een goed contract afgesloten bij een werkgever - stel 
dat ik dat allemaal zou verliezen… Ik ben uiteindelijk 

Over Myriam Bruyninckx  

Ik ben Myriam Bruyninckx (°1969). Sinds 2013 heb ik een privé-
praktijk als Ervaringsdeskundig I.V.-therapeute middelenmisbruik. 

Naast mijn werk als psychotherapeute toer ik samen met Paljas 
Producties door Vlaanderen met de geanimeerde lezing ‘Nu ben 
ik het zat!’. Een lezing/monoloog met als doel een ruim publiek 
(volwassenen en jongeren) vertrouwd te maken met alcoholisme. 

Ik geef ook opleidingen en supervisie aan verschillende bedrijven, 
diensten en organisaties rond verslaving.

Meer info over Myriam en haar werk? Klik naar www.therapeut-
alcoholisme.be

Myriam Bruyninckx over middelenmisbruik 
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Waarom blijf je verslaafd voor het leven 
volgens jou? 

Eens je de ziekte van verslaving hebt (of een over-
gevoeligheid voor een middel), geraak je er (bijna) 
nooit meer van af. Vrijblijvend eens iets gebruiken lukt 
aanvankelijk soms wel, maar het middel trekt op een 
dusdanige manier waardoor de interval tussen het ge-
bruik telkens kleiner wordt en na maximum 4 maanden 
gebruiken we vaak nog meer dan ervoor. Vergelijk het 
met een ex-roker die beslist om af en toe eens een 
sigaretje te roken. Misschien lukt dat voor een enkeling, 
maar ik ken er niet veel. Jij wel?

Heeft I.V. ook bijgedragen aan jouw persoon-
lijk proces om met je verslaving om te gaan? 
Hoe gebruik je I.V. bij de begeleiding van 
mensen met verslavingen? 

AA en zijn 12 stappen brachten me nuchterheid. EA 
en I.V. brachten verbinding. In mijn begeleidingen com-
bineer ik dan ook de 12 stappen en I.V. Een ‘match 
made in heaven’!

Wat kunnen mensen verwachten van je korte 
training?  

In deze tweedaagse praktische opleiding duid ik 
waarom een verslaafde doet wat hij doet en waarom 
we het gebruik zo moeilijk kunnen loslaten. Hoe je als 
hulpverlener met de verslaafde en zijn omgeving kan 
omgaan en welke stappen moeten genomen worden 
om verandering te verwezenlijken. Ik maak duidelijk 
waarom I.V. en de 12 stappen een match made in 
heaven zijn. Het doel is dat elke cursist na de training 
verslaving begrijpt en weet hoe hiermee om te gaan.

in 2003 (ik was 34 jaar) met een heel klein hartje 
naar een AA-meeting gegaan. Het feit dat alcoholisme 
daar als een ziekte benoemd werd (en niet een gebrek 
aan wilskracht waar ik van uitging) samen met de            
(h)erkenning van mijn lotgenoten, zorgde ervoor dat ik 
stopte met drinken en mijn leven over een totaal andere 
boeg gooide.

Op welke manier vormt je ervaringsdeskun-
digheid een meerwaarde in je begeleidingen? 

De meerwaarde van mijn ervaringsdeskundigheid zit in 
die (h)erkenning. De (h)erkenning werkt zowel van mij 
naar de cliënt toe, als omgekeerd. Gebruikers die moe-
gestreden hun angst aan de kant schuiven en eindelijk 
de stap zetten om hulp te vragen, zijn voor mij ‘dappere 
krijgers’. Ik weet hoe groot die stap is en hoeveel moed 
het vraagt. Omgekeerd denkt de cliënt en zijn omgeving 
vaak dat hun gevecht uniek is, terwijl het eigenlijk bijna 
standaard is. Deze herkenning zorgt voor verbinding en 
maakt een uitweg mogelijk.
Ook bij de cliënten die nog in volle ontkenning en 
weerstand zitten, helpt de (h)erkenning.

Wat is hét belangrijkste om een verslaving te 
overwinnen?

Om een verslaving te overwinnen moet je stoppen met 
vechten. Je moet de ziekte van de verslaving erkennen 
(stap 1): zien hoe je werkelijk geworden bent (je krijgt 
een conflict tussen je normen en waarden) en toegeven 
dat het middel je eigenlijk niet meer geeft wat het je 
telkens belooft. Hulp zoeken (stap 2) en aanvaarden 
(stap 3) om zo uiteindelijk los te laten en terug te kun-
nen kiezen voor het leven. (De eerste 3 stappen van de 
12 Minnesota-stappen.)

Met middelenmisbruik omgaan in de hulpverlening

Deze opleiding biedt een praktische handleiding hoe je als hulpverlener met verslaving (bij gebruiker en 
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 verslaafde zit en hoe de integratie van I.V. en de 12 Stappen een antwoord kan 
bieden in de hulpverlening.

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

Ook tijdens de schoolvakantie blijft EA open! 

De lessen houden even op, maar het secretariaat 
blijft open voor al je vragen en andere verzoeken. 

Concreet betekent dit dat we elke dag van de 
week bereikbaar zijn van 9u tot 16u30. Enkel 
woensdag zijn we gesloten. 

Onze contactgegevens: 
tel: 0032 (0)3 281 21 67
e-mail: info@educatieve-academie.be
website: www.educatieve-academie.be

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. Alle beetjes helpen!



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




