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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

Beste lezer,
Je houdt een Interactief in de hand waardoor passie stroomt.
Passie voor mensen, voor interactie, voor groei en hulpverlening
en dus ook passie voor de Educatieve Academie. Ons jubileum
brengt je naar de verhalen van twee gedreven dames – Suzanne
en Marleen – over hun ‘debuut’ bij de EA. Marleen licht ook een
tipje van de sluier van haar boek over de I.V.-driehoek dat eind
september verschijnt.
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Twee andere gedreven dames stellen gloednieuwe najaarstrainingen voor. Miriam De Rycke gaat dieper in op de tweedaagse
rond kinderwensbegeleiding en Enya Hooyberghs licht haar diepgaande online training over hoogsensitiviteit toe. Ja, je leest het
goed: online. Een primeur voor de EA! De praktische details vind
je in ons opleidingenoverzicht.
Tot slot vragen we je aandacht voor TOUW. 5 jaar al helpt het
TOUW-team met belangeloze passie mensen voor wie de financiële drempel om begeleiding te krijgen te groot is. Ook jij kan
TOUW helpen. Je leest er meer over in onze aankondiging van
de expo ZAND. Veel leesgenot!
Warme groet,
Hilde Vleugels en Bruno Van den Bosch
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Algemene directie:
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POSTGRADUAAT
PSYCHOTHERAPIE IN
DE INTERACTIONELE
VORMGEVING
INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE EN
COUNSELING MET CLIËNTGERICHTEEXPERIENTIËLE 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 ECPnorm. 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, systeemgeoriënteerde, 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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PRIMEUR: EA TRAINT ONLINE!
Ontdek, leer, voel en groei in je hoogsensitiviteit
met Enya Hooyberghs
Eind oktober gooit de Educatieve Academie haar online deuren open voor een diepgaande training over hoogsensitiviteit. Deze
mooie eigenschap zorgt vaak voor extra uitdagingen waardoor het talent overschaduwd wordt door de last. Daar wil Enya iets aan
veranderen!

Over Enya Hooyberghs
Toen Enya met haar praktijk als IV-therapeute startte bleek dat er
vooral hoogsensitieve personen (HSP) bij haar aanklopten. Hoogsensitiviteit werd al snel haar passie!
Nu begeleidt ze hoogsensitieve kinderen en volwassenen in haar
praktijk en organiseert ze hoogsensitieve kinderkampen en moederdochterdriedaagses. Recent ontwikkelde ze haar online programma.
Meer weten over Enya?
Bezoek www.enyahooyberghs.be

Is hoogsensitiviteit een modewoord?
Hoogsensitiviteit komt meer in the picture. Naar schatting wordt 15% van de bevolking met deze eigenschap
geboren. Meer mensen ontdekken hun hoogsensitiviteit
en krijgen gepaste hulp indien nodig. Ook onderzoek
stijgt, vooral aan de VUB, waar ik een specialisatieopleiding heb gevolgd. Langs de andere kant lijkt het
hierdoor dat hoogsensitiviteit iets nieuws is, een trend,
terwijl het al heel lang bestaat. Het grote verschil nu is
dat deze eigenschap een naam heeft gekregen en er
onderzoek naar gedaan wordt.
Ben jij ook hoogsensitief?
Ja, ik ben met deze prachtige maar soms toch ook
best wel lastige eigenschap geboren. In mijn puberteit
was ik heel vaak ‘zonder reden’ vermoeid en had ik
migraineaanvallen. Mijn mama is toen overal op zoek
gegaan naar hulp en kwam uit bij hoogsensitiviteit.
6
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De puzzelstukjes vielen in elkaar! Vervolgens ben ik
me hierin gaan verdiepen en was ik dus al heel vroeg
bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik ben erg
blij dat HSP’ers nu ook terecht kunnen op de EA voor
specifieke hulp!
Waarom heb je gekozen voor een online
programma?
Als hoogsensitief psychotherapeut stond ik voor een
tweestrijd. Mijn verlangen om zoveel mogelijk HSP’ers
te helpen in mijn snelgroeiende praktijk botste met
de grenzen van mijn draagkracht. Plots had ik een
ingeving: Wat als ik al mijn kennis en mijn therapeutische en persoonlijke ervaring met hoogsensitiviteit eens
zou bundelen in een online programma? Dit was voor
mij de ideale oplossing. Online programma’s zijn nog
relatief nieuw in België. Door zelf online programma’s
gevolgd te hebben geloofde ik onvoorwaardelijk in de
kracht van online therapeutisch werken.

Voor wie is het programma en wat leer je
allemaal?
Het programma richt zich primair op hoogsensitieve
vrouwen die op dit moment hun hoogsensitiviteit meer
als een last ervaren dan een kracht. Als man mag je
natuurlijk ook meedoen, maar dan moet je er wel tegen
kunnen dat ik je in de vrouwelijke vorm aanspreek. Je
leert o.a. wat hoogsensitiviteit nu wel is, gesteund op recent wetenschappelijk onderzoek. We verdiepen ons in
de zes modules over rust en effectieve zelfzorg, gezond
grenzen stellen, communicatie en jezelf zijn als HSP’er.
Is het ook geschikt voor hulpverleners?
Jazeker! Het is geschikt voor hoogsensitieve hulpverleners die (nog) beter voor zichzelf willen leren
zorgen zowel op persoonlijk als professioneel vlak. De
aangereikte technieken kan je daarna inzetten voor
jouw hoogsensitieve cliënten!
Hoe gaat het praktisch in zijn werk?
Vanaf eind oktober verschijnt er iedere week een
nieuwe module op mijn digitale leeromgeving. Een
module bestaat uit videolessen, audiolessen (vb.
meditaties, visualisatie- of ontspanningsoefeningen) en
een werkboek waar je al schrijvend tot inzicht komt.
Tegen de Kerstvakantie ronden we af, maar alle lessen
blijven beschikbaar.

Daarnaast krijg je ook toegang tot een online community waar jij je ervaringen of vragen kan uitwisselen
met de andere deelneemsters. Ik ben iedere keer weer
opnieuw verbaasd over wat voor een mooie, ondersteunende energie daar ontstaat!
Tot slot geef ik ook vier live vraag- en antwoordsessies in de community. Daar kan je als deelnemer al je
bijkomende persoonlijke vragen aan me stellen. Zo
wordt het echt een training op maat!
Dit is een primeur voor de EA! Waarom denk
je dat de Educatieve Academie mee op deze
trein springt?
De huidige postmoderne tijd is gekenmerkt door de
steeds verdergaande individualisering van de mens.
Hier hoort dus ook bij dat we steeds meer zelf gaan
willen bepalen aan welk tempo we willen werken,
vanuit welke locatie en op welke tijdstippen. Een online
programma kan heel flexibel inspelen op deze noden.
De modules blijven gewoon beschikbaar, je kan dus op
je eigen tempo vanuit je huiskamer op je eigen manier
leren.
Ik vind het dan ook geweldig dat zo’n prachtig instituut
als de EA de online wereld durft induiken om te
genieten van de meerwaarde die deze manier van leren
brengt!
Start: De eerste module komt online op 28 oktober
Prijs: € 444 als je je voor 9 oktober inschrijft
Meer info op p. 11 en op onze website
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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 verbindingen niet aangaan met onszelf, onze verlangens, met anderen
en met het leven op zich. In deze korte training werken we
met creatieve, lichaamsgerichte en meditatieve werkvormen
en onderzoeken we met een systemische bril waar schaamte
voor verbinding zorgt en hoe dit vorm krijgt op de stoel van
cliënt én therapeut.
Begeleider: Katrien Cassiers
Data: 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 ondernemen die je leven verbeteren. Het doel is een rijk en zinvol leven
te creëren en tegelijk effectief om te gaan met de pijn en de
stress die erbij horen. ACT is gebaseerd op het idee dat psychologische starheid de voornaamste oorzaak is van depressie,
angst en vele andere vormen van psychisch lijden. De training
biedt verschillende tools om als hulpverlener mee aan de slag te
gaan en zal zeker ook dienen als inspiratie voor jouw persoonlijke 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)
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BRAINSPOTTING FASE 1

ET)

(VOLZ

Brainspotting is een psychotherapeutische methode die
zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste
blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve
wijze beïnvloeden. Het is een laagdrempelige methode die
zeer effectief en krachtig doorwerkt in de verwerking van
angstaandoeningen, stressgerelateerde klachten, lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek, verslavingen, ADHD,
autistische aandoeningen... Brainspotting laat zich uitstekend combineren en integreren met bestaande therapievormen of andere wijzen van begeleiden van mensen, maar
kan ook op zichzelf gebruikt worden.
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-therapeuten die reeds fase 1 hebben gevolgd. Deze fase biedt
verdieping zodat je na afloop in staat bent om Brainspotting
toe te passen op specifieke vraagstukken.
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 vermeende 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 maatschappelijk 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 theoretisch 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 achtergrond 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 sleutelfactor voor de motivatie en leerprestaties van de leerlingen. Deze
tweedaagse workshop is gebaseerd op het theoretische kader
van Marshall Rosenberg en reikt praktische ideeën om onmiddellijk toe te passen in je klas, je relaties, je leven. Je krijgt ontwapende en doeltreffende inzichten aangereikt om verbindend
te communiceren in plaats van verwijdering en afscheiding te
creëren. Geweldloze of verbindende communicatie leert je helder
en integer uitdrukken wat je denkt en voelt zonder de ander aan
te vallen of jezelf tekort te doen.

NUTRITIONAL PSYCHOLOGY
Chronische stress en een ongezond voedingspatroon
kunnen het biochemisch evenwicht in ons lichaam ernstig
verstoren. Ze beïnvloeden zowel onze fysieke als onze
mentale gezondheid. Als we willen dat onze patiënten
zich goed in hun vel voelen, dienen we dan ook aandacht
te hebben voor dit fundamenteel biologisch aspect van
mens-zijn. In deze training kom je meer te weten over hoe
ons lichaam werkt en waarom dit relevant is voor onze
mentale gezondheid. We leren welke voedingsstoffen
nodig zijn om bepaalde stoffen (zoals neurotransmitters)
aan te maken en hoe een tekort aan deze nutriënten kan
leiden tot problemen als depressie, chronische 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 natuurlijke manier. Je gaat met concrete
praktische tips naar huis, die je kan toepassen in je eigen
leven en dat van cliënten.
Begeleider: Sabrina Marx
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 I.V.-visie met integratieve methodieken leent zich goed tot coaching. De grondhouding, I.V.-mensvisie, het hypothesemodel, de driehoek en
kwadrantan worden voor coachingdoeleinden gebruikt.
Er worden methodieken aangeleerd 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)

Begeleider: Mia Jansen
Data: 14 en 21 november 2019 - 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)
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MORPHEÜS OP DE SOFA
- SLAAPSTOORNISSEN

MET MIDDELENMISBRUIK OMGAAN
IN DE HULPVERLENING

De aanpak van slaapproblemen bij cliënten is niet altijd eenvoudig. Er zijn immers veel factoren die de slaapkwaliteit kunnen 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 aangewend kunnen worden naargelang de factoren die bijdragen
aan het slaapprobleem.

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 verslaafde zit en hoe de integratie van Interactionele Vormgeving
en de Twaalf Stappen een antwoord kan bieden in de hulpverlening.

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

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

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

W)

(NIEU

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, 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)
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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 onmisbaar 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 methodieken 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

W)

(NIEU

Tijdens deze training staan we stil bij de verschillende manieren
waarop de kinderwens een thema kan zijn in begeleidingstrajecten. 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: Miriam De Rycke
Data: 13 en 17 december 2019 - 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

Lees het interview met Miriam op p. 12!

HOOGSENSITIEF & HAPPY

W)

(NIEU

Hoogsensitiviteit is een gave maar zorgt vaak voor extra uitdagingen waardoor het talent overschaduwd wordt door de
last. Als hoogsensitief persoon (HSP) beleef je alles heel intens,
zowel de mooie als de moeilijke kanten van het leven. Goede
zelfzorg en gezond grenzen stellen zijn cruciaal om je hoogsensitiviteit in te kunnen zetten als kracht, als talent en de lastige
kant ervan te minimaliseren. HSP’ers weten meestal wel dat dit
belangrijk is, maar niet hoe ze dit kunnen doen.
Hoogsensitief & Happy is het eerste online programma voor
hoogsensitieve vrouwen in België. Je wordt online begeleid
zodat je stap voor stap op je eigen tempo kunt leren over en
groeien in je hoogsensitiviteit.
Begeleider: Enya Hooyberghs
Data: Het online programma start op 28 oktober 2019,
maar alle lessen blijven voor minstens 3 jaar beschikbaar.
Prijs: € 444 als je inschrijft voor 9 oktober, daarna € 510
Lees het interview met Enya op p. 6!
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Nieuwe korte training
Miriam De Rycke over kinderwensbegeleiding
In december doceert IV-therapeute Miriam De Rycke voor het eerst op de EA een korte training over kinderwensbegeleiding.
We hebben een gesprek met haar over haar beweegredenen en invulling van deze training.

Over Miriam De Rycke
Miriam De Rycke is psychotherapeut (en I.V.-therapeut sinds
2015) en begeleidt mensen rond de kinderwens in haar praktijk
in Bassevelde en in multidisciplinaire praktijk De Kouwelaar in
Deurne. Ze organiseert workshops, vormings- en contactavonden
rond diverse (kinderwens)thema’s.
Ze heeft zelf geen kinderen en doet met haar partner sinds jaren
pleegzorg. Daarnaast verwierf ze gedurende enkele jaren professionele bagage in de adoptiesector en de sector van donorconceptie.
Meer info over haar praktijk vind je op www.deveelsprong.be

Hoe ben je als psychotherapeut/kinderwenscoach tot dit thema gekomen?
Mijn drijfveer om kinderwensbegeleiding te doen is
geworteld in mijn persoonlijke weg naar een passend
besluit rond de kwestie ‘kinderen’. Want zelf leek ik
geen kinderwens te hebben en ook geen zorgbehoefte.
Rond mijn veertigste hakte ik finaal de knoop door
en nam de eigenzinnige beslissing om te starten met
weekendpleegzorg. Vanuit mijn levenservaring is dat
de bijdrage die ik wil leveren aan de samenleving. Een
levenskeuze die tot op de dag van vandaag nog steeds
perfect past bij wie ik ben.
Het niet hebben van biologisch eigen kinderen betekent
echter ook dat ik bepaalde dingen niet heb. Met de
keuze die ik maakte heb ik andere mooie dingen laten
liggen. Fijne en bijzondere gevoelens die eigen zijn aan
het hebben van een gezin, aan het zien ontplooien en
ontluiken van je eigen kinderen, aan het zien verder
leven van jezelf in je nageslacht.
12
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Ik heb altijd interesse gehad voor een bredere
interpretatie van de kinderwens. Ik heb gewerkt in de
adoptiesector en sta mensen bij rond donorconceptie.
Vandaag begeleid ik mensen rond de kinderwens en
rond het afwezig zijn van kinderen, en in mijn werk kom
ik bij vrouwen en mannen, koppels en singles, hetero
en holebi, diverse specifieke psychosociale noden
tegen. Het gaat daarbij om verschillende thema’s: het
beslissingsproces voor het engagement van het ouderschap, de moeilijkheden op de weg naar een kind, de
keuze voor alternatieven, het leven zonder kinderen.
Waarom denk je dat dit thema vandaag
relevant is?
De kinderwens is een volstrekt universeel thema,
waarmee ieder mens geconfronteerd wordt. Iedereen
overweegt op een dag het ouderschap. Je kiest ervoor
of het overkomt je. Je wil geen kind of je krijgt geen
kind. Zowel vrouwen als mannen zijn daar op een dag
op een bepaalde manier mee bezig. Op hun eigen

individueel niveau, op niveau van hun relaties en familie,
en op het niveau van de samenleving waarin zij als
individu leven.
In onze maatschappij leeft vaak de overtuiging dat het
leven maakbaar is. We kunnen ons geluk zelf maken,
zo lijkt het. Dit geeft ons vrijheid, maar tegelijk ook
stress. Mensen kunnen vandaag wachten met kinderen,
en kiezen met welke partner zij ze willen. Daardoor staat
de vervulling van de kinderwens soms op de helling.
Ze doen ook vaker beroep op fertiliteitsbehandelingen.
Of ze blijven kinderloos. Want een kinderwens is niet
altijd zo makkelijk vervuld. Rond de kinderwens moeten
mensen vandaag ook nadenken over ethisch-morele
kwesties, waar de gemiddelde mens in zijn leven nooit
moet bij stil staan: ga ik voor eiceldonatie, kies ik voor
een gekende of anonieme spermadonor, waar ligt de
leeftijdsgrens voor het ouderschap voor mij, begin ik
aan alleenstaand moederschap, breek ik deze zwangerschap af, kan ik mijn partner overtuigen voor adoptie of
pleegzorg? Mensen kunnen vandaag ook vrij kiezen om
geen kinderen te nemen en een andere invulling geven
aan hun leven. De groep kinderloze mensen wordt
almaar groter.
En een leven zonder kinderen, ook als je er bewust
voor kiest, kan broze gevoelens en verwarrende ervaringen met zich meebrengen. De uitspreekbaarheid van
die gevoelens en het delen van die ervaringen zijn niet
zo evident. De thema’s kinderwens en kinderloosheid
zijn delicaat en zeer persoonlijk.
Wat mogen deelnemers ervan verwachten?
Met deze training belicht ik welke drijfveren en belemmeringen een effect hebben op het beslissingsproces
rond de kinderwens, maar ook waarmee mensen
kampen wanneer zij zich in de kinderloze staat bevinden en hoe zij daarmee kunnen omgaan. Hun keuze
of situatie is vanaf een bepaald punt voor het leven en
onomkeerbaar.

En ik geef meer duiding bij de alternatieven rond de
kinderwens.
De verschillende manieren waarop de kinderwens een
thema kan zijn in begeleidingstrajecten komen aan bod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het dilemma rond de kinderwens
begeleiding bij fertiliteitstraject
zwangerschapsverlies
prenatale diagnose
ongewenste zwangerschap
zwangerschapsafbreking
(ongewenste) kinderloosheid
bewust leven zonder kinderen
ouderschap na donorconceptie
bewust alleenstaand moederschap
pleegzorg
adoptie

Elk van deze aspecten krijgt de nodige ruimte. We
staan stil bij elementen die aan de basis liggen van de
kinderwens in het algemeen. Daarvoor put ik uit de
Jungiaanse leer, maar ook de contextuele benadering
biedt een verhelderend kader. Niet alleen voor de motieven waarom mensen wel of geen kinderen nemen,
maar ook voor hun bezorgdheden of belemmeringen
rond het ouderschap. Een beetje verrassend is hoe
ook de machtsdriehoek kan toegepast worden op
kinderwensthema’s.
Onbekende aspecten van de positie van mensen
tijdens een beslissingsproces, een keuzedilemma of
een screeningtraject met betrekking tot de kinderwens,
zullen helder worden.
Hoe heb je deze opleiding vormgegeven?
In deze tweedaagse training krijg je een variatie van
theoretische duiding, opgefrist met interactieve gelegenheden om je in verschillende situaties en posities in
te leven. En je kan ook actief proeven en oefenen met
enkele werkvormen om mensen te begeleiden.

Kinderwensbegeleiding Praktisch
• 13 en 17 december 2019, telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)
• PRIJS: € 205 (voorschot € 50, tevens annuleringsvergoeding + € 155 2 weken
voor aanvang)
• PRIJS voor I.V.-studenten en geregistreerde I.V.-therapeuten: € 170 (voorschot € 50
+ € 120 ten laatste 2 weken voor aanvang)
EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 82
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KORTE TRAININGEN
VOORJAAR 2020
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 vertrekken we vanuit bestaande
kaders om gezamenlijk de mogelijke behandelingsinterventies naast elkaar te zetten. Hierbij is ruimte voor inbreng
van eigen casuïstiek, uitwisseling van ervaring en natuurlijk
zelfzorg.
Begeleider: Nike Baeten
Data: 27 januari en 3 februari 2019 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

COMPASSION FOCUSED THERAPY
Compassie is een beladen term die soms tegenover empathie geplaatst wordt als voorbeeld hoe het niet moet. Met
deze training nodigen we hulpverleners uit om compassie
of ‘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
omstandigheden die we niet kunnen controleren. Compassietraining en CFT krijgen de laatste jaren veel aandacht
in de wereld van de op mindfulness gebaseerde therapiestromingen, en niet zonder reden: uit recent onderzoek
blijkt dat zelfcompassie het gevoel van emotioneel welzijn
significant doet toenemen, terwijl stress, angst en depressie
afnemen.
Begeleider: Marco Alibertis
Data: 10 en 17 februari 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)
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VERBINDEND WERKEN MET KOPPELS
IN EEN CONFLICTSITUATIE
Het begeleiden van koppels in conflictsituaties kan wel
eens een hachelijke onderneming lijken. Hevige emotionele reacties, moeizaam vooruitgang boeken, onvoorspelbare 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 therapeut het noorden niet te verliezen in het bos van emoties
en interacties.
Begeleider: Marco Alibertis
Data: 16 en 23 maart 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

MENTALISEREN

W!)

(NIEU

Mentaliseren is het vermogen om gedrag van
jezelf en van de ander te begrijpen in relatie met gedachten, gevoelens en verlangens.
In therapie of hulpverlening doen we een poging om samen met de cliënt vastgelopen processen terug in beweging te brengen. Daarbij merken we op dat dit bij sommige cliënten vlot gaat, en bij andere heel wat minder.
Uit onderzoek blijkt dat het vermogen van cliënten om te
mentaliseren een sleutelrol speelt bij veranderingsprocessen, en evenzeer een gemeenschappelijke factor blijkt te
zijn van de effectiviteit van verschillende therapievormen.
Je krijgt naast een stukje theorie rond mentaliseren, ook
handvaten en methodieken mee om de mentalisatievaardigheden van cliënten in te schatten en te bevorderen.
Begeleider: Inge Wouters
Data: 11 en 18 februari 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

Ga naar www.educatieve-academie.be om:
• je in te schrijven
• meer informatie te vinden over deze trainingen
• uitleg te vinden over kmo-portefeuille, opleidingscheques en betaald educatief verlof!

SYSTEMISCH WERK 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 beweging kan komen.
Begeleider: Kris Jonckheere
Data: 3 en 17 maart 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

THERAPEUTISCH WERKEN MET
KINDEREN: KINDEREN EN BOOSHEID
In deze korte training kijken we naar verschillende vormen van boosheid bij kinderen en jongeren en wat we hiermee kunnen in een begeleiding.
Soms is boosheid erg naar buiten gericht en lastig of destructief voor de omgeving, soms is ze ook
erg naar binnen gericht, misschien minder zichtbaar.
Boosheid, in welke vorm ook, vertelt iets over onrecht dat ervaren wordt en wil iets duidelijk maken.
Het is een bron van kracht die kan worden aangeboord of innerlijke sturing kan gebruiken.
Boosheid is voor therapeuten en ouders vaak een
moeilijke emotie om mee om te gaan. We onderzoeken ook wat we daarin zelf nodig hebben.
Begeleider: Katrien Cassiers
Data: 4 en 18 maart 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

ROUW- EN VERLIESVERWERKING
In het therapeutisch werk worden we heel dikwijls geconfronteerd 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
begeleiden.
Begeleider: Ann Bilsen
Data: 9 en 16 maart 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

(IMPROVISATIE-)THEATER EN
THERAPIE
Via drama en theater kunnen zowel innerlijke als tussenmenselijke 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: 10 en 24 maart 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 82
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KORTE TRAININGEN (VERVOLG)
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 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: 24 en 31 maart 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–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: 24 en 31 maart 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

WERKEN MET DE I.V.-DRIEHOEK
W!)
EN DE TETRAËDER
(NIEU
Cliënten komen naar ons met een hulpvraag en we hebben als (I.V.-)psychotherapeut instrumenten nodig die ons
helpen onze aanpak te bepalen en onze visie helder en visueel te maken. De I.V.-driehoek of interactiedriehoek is in
feite een ‘tetraëder’ die we kunnen openvouwen. Hij bestaat
uit verschillende driehoeken: de basis-I.V.-driehoek, het
betekenisgebied, het creatiegebied en het procesgebied.
Deze gebieden interageren met elkaar en met de context
en geven als dusdanig vorm aan onszelf en ons leven. Ditzelfde “mechanisme” kunnen we gebruiken om onze therapie vorm te geven en de cliënt te ondersteunen om meer
balans te krijgen tussen regie en verlangen. De driehoek
en de tetraëder zijn op alle vlakken een hulpbron en een
kompas in de therapie. We bekijken eerst de opbouw van
het model om dan volop naar de praktijk in onze therapiekamer te gaan.
Ook niet I.V.-therapeuten zijn erg welkom!
Begeleider: Marleen Van Laere
Data: 26 maart en 2 april 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (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: 16 en 30 mei 2020 –10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)
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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 ontwikkelen. 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: 19 mei en 2 juni 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

Ga naar onze website
www.educatieve-academie.be:
• om je in te schrijven
• om meer informatie te vinden over deze trainingen
• om uitleg te vinden over kmo-portefeuille, opleidingscheques en betaald educatief verlof!
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30 JAAR EDUCATIEVE ACADEMIE
Docenten Suzanne Kempeneers en Marleen De Laere blikken terug
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.

SUZANNE KEMPENEERS
“Exact 20 jaar geleden, in 1999, volg ik een Summerschool Improvisational Theatre in Canada.
Het is daar dat ik ‘ontdek’ dat er in de rest van
de wereld al heel wat projecten zijn die improvisatietheater en therapie combineren. Dat wil ik
ook! Tot dan toe heb ik het gevoel drie verschillende ‘werelden’ te hebben: theater, therapie
en het transpersoonlijke (ik volgde onder meer
een opleiding Psycho-energetica en Reiki). Het
lijkt me fijn om tenminste twee van die drie te
combineren.
Net terug in het land valt mijn oog dan ook op een
brochure die is gearriveerd op het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg waar ik destijds werk als
therapeute: een training Theater en Therapie…
Synchroniciteit? Jung is in da house!
Ik trek dus naar deze onbekende academie. Blijkt

die gehuisvest in hetzelfde gebouw als Kopspel,
waar ik al eerder theatertrainingen volgde. Dus
het voelt meteen vertrouwd. Ik beland in een fijne
groep, met heel wat mensen die net de I.V.-opleiding hebben afgerond of volgen (ik weet nog dat
Pien Savonije er was, Kristel Bruynseels en Resy
De Meulder…). Blijkt de docente, Hilde Vleugels,
ook een theaterachtergrond te hebben…. Ik ben
meteen verkocht.
Ik ben dan op zoek naar een langdurige opleiding,
na kortere opleidingen bij de Interactie Academie
en Kern en overweeg Interactionele Vormgeving.
Op dat moment een revolutionaire keuze ;-).
Want, zo stellen de collega’s en oversten op het
C.G.G., er ligt een wetsvoorstel van erkenning van
psychotherapie op tafel en het is maar zeer de
vraag of zo’n jonge, integratieve opleiding daarin
zou erkend raken. Ik twijfel. Maar uiteindelijk
beslis ik: ik ga voor inhoud, niet voor erkenning. Ik
heb in mijn leven al genoeg achter diploma’s aan
gelopen. Ik weet mijn coördinator te overtuigen
en start september 2000 met de opleiding. (Deze
ervaring maakt dat ik de laatste tijd, 20 jaar later,
cynisch ben rond de hele erkenningskwestie!)
Het ei van Assagioli
Zo leer ik Educatieve Academie dus kennen en
sindsdien verdwijnt die niet meer uit mijn leven
en mijn hart.
Het biedt mij wat ik gehoopt had: na opleidingen
vanuit een specifieke achtergrond (o.m. systemisch en gedrag), heb ik het gevoel dat er toch
meer verbinding moet mogelijk zijn. En jawel, hier
denken ze ook zo. En wanneer ik ontdek dat ze
hier ook in het ‘ei van Assagioli’ geloven, ben ik
helemaal blij. Want zo kan ik mijn transpersoonlijke achtergrond ook verbinden…
Ja, je hoort het wel meer, het is als ‘thuiskomen’.
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Reeds op de afstudeerdag trek ik mijn stoute
schoenen aan en spreek Hilde aan over ‘lesgeven’… En van het één komt het ander. We
zitten die zomer rond de tafel. Ik werk een paar
voorstellen uit, ik geef een eerste weekend en
start dan met lessen rond het eindwerk. De
opdracht binnen de vierjarige opleiding breidt uit,
maar daarnaast komen er ook workshops (o.a.
Jouw verhaal vertaald en Op zoek naar de essentie), korte trainingen (rond o.a. psychotrauma,
secundaire traumatisering en verhalen) en
jaartrainingen (Theatertherapie en de Integratieve
Creatieve Opleiding).

Alles verandert
Doorheen de jaren is de opleiding hard veranderd.
Ten goede of niet? Wellicht een beetje van beide.
Moeilijk om te oordelen. De wereld staat niet stil,
dus kan een opleiding die pretendeert in interactie vorm te krijgen, ook niet stilstaan. En soms
doet dat pijn aan stukjes die aan oude waarden
hechten. Maar waar ik zo blij voor ben is dat ik in
het docententeam, hoe hard het ook veranderd
(en uitgebreid) is de laatste jaren, een gemeenschappelijke missie zie. We streven allemaal naar
hetzelfde doel, ook al geven we dat misschien op
andere manieren vorm.

De essentie
Doorheen de jaren verandert ook mijn leven
buiten EA: ik verlaat het C.G.G. en word volledig
zelfstandig. Ik heb mijn praktijk in Mechelen –
waarin ik me eerst specialiseer in trauma, maar
die momenteel meer gericht is op supervisie en
korte therapeutische begeleiding - ik werk als
improvisatietheateractrice bij Inspinazie (ja ja, dat
doe ik nog steeds ;-)) en ontwikkel mijn project in
Griekenland.
I Ousía, wat Grieks is voor de Essentie, biedt
workshops rond persoonlijke ontwikkeling – in
groep én vanaf nu ook individueel. Het geeft me
veel voldoening en ik voel heel veel steun vanuit
EA en mijn collega’s waardoor ik vanaf volgend
jaar nog meer in Naxos zal kunnen verblijven. Ik
ben zo dankbaar voor hun flexibiliteit!
Als ik in België ben, ben ik dus heel actief op EA
en heb ik het voorrecht om veel procesgerichte
onderdelen in de opleiding op te nemen. Ik mag
deels in Hilde haar voetsporen treden (met mijn
eigen rode schoentjes natuurlijk ;-)). Zo begeleid
ik het weekend Levensgeschiedenis in het eerste
en Schaduw in het derde jaar. Ik mag de eerste
dag van het eerste jaar verzorgen en in het
tweede jaar het groepsproces. Daarnaast geef
ik de lessen rond Voice Dialogue, seksualiteit en
psychotrauma…
Samen met Kris Jonckheere ben ik verantwoordelijk voor de Integratieve Creatieve Opleiding en
ik mag misschien al verklappen dat er wellicht
een terugkeer komt van de Theatertherapieopleiding in 2020-21.

In mijn tijd waren er Bruno, Hilde en Rob. Drie
stijlen. Nu is dat bijna verdriedubbeld. Zoals ook de
richtingen die binnen I.V. geïntegreerd worden ontzettend zijn uitgebreid. En breder is soms minder
diep. Maar een boom die zijn wortels heel breed
spreidt, staat vaak steviger dan een plant met één
wortel in de diepte…
Een uitgeklapte driehoek
Als je me vraagt naar een bijzondere herinnering aan mijn tijd bij EA, kan ik er wel een paar
opnoemen. Maar wat ik een heel fijn iets vind, is
een stukje uit mijn verslag van het eerste jaar: “I.V.
gebruikt de interactiedriehoek als kader. Wanneer
we deze IV-driehoek intrapsychisch bekijken,
kan je hem naar mijn gevoel driedimensioneel
aanvullen. Het grondvlak bestaat dan uit Regisseur, Acteur en Publiek. Maar deze hoeken worden
met elkaar verbonden in een ‘transpersoonlijke
punt’. Laten we deze punt voor alle eenvoud even
het Script noemen. (…) Deze driedimensionele
driehoek - hoe noem je zoiets, een tetraëder - zit in
elke persoon.”
Ondertussen, bijna 20 jaar later, is de tetraëder
geen raar woord meer, maar denken we allemaal
in termen van een uitgeklapte driehoek. En binnenkort is er zelfs het boek van Marleen hierover. En
dan gloei ik en voel ik heel intens wat ik tijdens de
opleiding al durfde te zeggen: ‘ik werk niet vanuit
I.V. of ik ken het niet, maar ik ben/leef het’. En dat
wens ik ook al onze therapeuten toe!”
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MARLEEN VAN LAERE
“Ik zat in een van de eerste I.V.-klassen en ben afgestudeerd in het jaar 2000. We waren met een tiental, een
heel verschil met nu. Vandaag telt elke klas eerder 20
man en zitten we met zo’n 60 afstudeerders t.o.v. 15
toen!
De Afstudeerdag was toen al in Malle. Zo’n prachtige en
symbolische dag voor mij! Al had ik weinig geld, ik ben
er een nieuw kleed voor gaan kopen. We hadden in die
tijd nog toffe fuiven! Het was in de kleine, ronde ruimte en
er was heel veel ambiance. Veel dansen, plezier maken...
met deelname van de enige drie docenten van EA trouwens: Hilde en Bruno en Rob de Wulf. De meesten bleven
slapen en dan nog samen ontbijten!”
Waarom heb je destijds voor I.V. gekozen?
Een vriendin was het jaar ervoor met de opleiding begonnen. En ze kwam elke keer met zo’n interessante
en warme verhalen! Ik had net de driejarige opleiding Gezinswetenschappen beëindigd bij het Instituut voor
Gezinswetenschappen in Schaarbeek. Voor mij betekende dat veel inzichten, nieuw zelfvertrouwen, maar
het was niet voldoende om het werkveld in te stappen. Je krijgt bijvoorbeeld veel te weinig gesprekstechnieken, en dat wou ik net. Ik had nog nooit in de sociale sector gewerkt. Daarvoor was ik verkoopster en
secretaresse-hulpboekhoudster geweest.
Wat is volgens jou de sterkte of de troef van I.V.?
I.V. is een moeilijke stroming omdat er zo’n brede waaier aan stromingen en werkvormen wordt gegeven.
De persoonlijkheid en de kunde van de cursist-therapeut moet er een geïntegreerd verhaal van maken.
Maar dàt is ook de sterkte. Mijn eerste job in de sociale sector was als gezinsbegeleiding in de Stobbe. Ik
kwam terecht in een heel ervaren team die contextueel werkten. Maar dankzij I.V. kon ik meteen ingeschakeld worden. Ik merk dat nu nog: ik heb een breed netwerk, maar kan overal in mee.
Hoe heb jij I.V. en de Educatieve Academie door de jaren heen zien groeien?
Ik ben steeds dicht bij de Academie gebleven. Een jaar na mijn afstuderen ben ik voorzitster geworden van
VVTIV en leidde ik de redactie van Metafoor. Ik heb dat zo’n 9 jaar gedaan. Ondertussen gaf ik hier af en
toe trainingen, en heb ik heel veel studenten supervisie gegeven. Sindsdien is alles ongelooflijk geprofessionaliseerd en uitgegroeid tot een grote school en toch… de warmte, de idealen, de passie, de creativiteit
is gebleven. En dat is een unicum. Meestal verliest een organisatie die groter wordt die oorspronkelijke
schoonheid en “volwassen naïviteit”. Maar niet op EA.
Bovendien zijn er ondertussen zijn er stromingen en werkvormen bijgekomen (vb voice dialogue) en is het
transpersoonlijke luik uitgebreid. Toen waren er geen cursussen. De theoretische kaders zijn uitgebreid (vb
driehoek en hypothesemodel, dills) en we hadden ook weinig examens, extra taken of verslagen enz.
Wat is vandaag je rol binnen de Educatieve Academie?
Ik ben nu stafdocent in een prachtig team en we willen allemaal de opleiding nog beter maken en nog be20
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tere docenten zijn. We werken hard aan “de kom en het zwaard” en meestal is er meer kom. We willen zo
graag dat de studenten zich persoonlijk ontwikkelen én goede therapeuten worden. Maar, ere wie ere toekomt, ik werk ook heel graag samen met het secretariaat. Soms zijn die mensen echt mijn redding! Voor
praktische dingen die te maken hebben met hun job, maar ik mag er ook binnenlopen om een praatje te
maken, zelfs om te ventileren wanneer ik het moeilijk heb! Merci! Zonder secretariaat, geen EA!
Wat doe je naast de Educatieve Academie?
Ik ben een beetje een workaholic, vrees ik. Naast EA werk ik nog deeltijds voor CAW Antwerpen in de
gerechtelijk opgelegde hulpverlening, daderhulpverlening dus. Mijn grootste expertise zit in werken met
dysfunctionele gezinnen en voor intrafamiliaal geweld. Daarnaast geef ik nog 1 keer per maand groepssupervisie in Tejo en heb ik mijn eigen groepspraktijk, samen met Anne van Sluijs. Daar geef ik heel
graag therapie en supervisie. Alle andere therapeuten die er werken zijn I.V.’ers, geweldig! En nu heb ik
natuurlijk een boek geschreven! De I.V.-driehoek is met de jaren uitgegroeid tot een tetraëder maar ik vind
dat hij ondergewaardeerd is, onvoldoende gekend in zijn rijkdom en als instrument. De Driehoek op de
kaart zetten, was/is mijn missie.
Wat is jouw mooiste herinnering aan de Educatieve Academie?
In het laatste jaar vroeg Bruno in een les naar onze wensen en verlangens met I.V. Wat zou je ooit nog
graag doen? Ik heb toen gezegd dat ik nog geen vaste plannen had, behalve nog beter worden in werken
met de gezinnen. Binnenin dacht ik echter: “Wat jij doet! Lesgeven, groepen geven!” En nu… Twee jaar
geleden hebben we samen de supervisieopleiding gestalte gegeven. We beginnen nu aan ons derde jaar.
Het is zo mooi, een eer en een genoegen om samen met Bruno les te geven!

Een gloednieuw I.V.-handboek is geboren!
In oktober verschijnt een boek van Marleen over de I.V.-driehoek. We legden Marleen op de rooster omtrent het hoe
en waarom van dit praktijkboek.
Wat is de titel van het boek?
Het is ‘Interactionele Vormgeving, handboek psychotherapie’ geworden met als ondertitel ‘Werken met
de interactiedriehoek, tussen regie en verlangen’. Het is een praktijkboek van I.V. dat de evolutie van
I.V.-driehoek tot Tetraëder uitlegt.
Waar gaat het boek over?
Het is een I.V.-praktijkboek. De driehoeken zijn ook onze strategische hulpbronnen om een integratieve
therapie tot een goed einde te brengen.
Wanneer is het idee een concreet project geworden?
Een boek schrijven stond al lang op mijn verlanglijstje en de driehoek moest geëerd worden, maar hoe
begin je er aan? Ik gaf les over de driehoek en ineens kondigde Annemie Willemse aan ”en Marleen gaat
hier een boek over schrijven”. Ik kende Annemie al langer via de supervisie maar ik kwam er nu pas
echt achter dat ze in een vroeger leven journaliste was en haar man uitgever! Bruno en Hilde waren ook
meteen verkocht voor het idee en ineens werd ik wakker en ik dacht: alle voorwaarden zijn er om een
boek uit te geven, behalve… het boek. Dan ben ik beginnen schrijven.
(lees verder op p.22)
EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 82

21

Een gloednieuw I.V.-handboek
is geboren! (vervolg)
Hoe is het tot stand gekomen? Heb je er alleen aan gewerkt?
Ik heb alles zelf geschreven en inhoudelijk uitgewerkt, de structuur vormgegeven, mijn belangrijkste
overtuigingen over psychotherapie op een rijtje gezet, enz. Maar zoiets doe je niet alleen. Ik ben terug
gaan studeren, heb boeken gelezen, maar vooral heb ik uit mijn ervaring geput.
Ik heb dyslexie en bovendien is schrijven een vak dat ik niet echt beheers. Maar Annemie Willemse
heeft me bij elke stap gecoachet, getroost, moed gegeven, enz. Ze zei ook dat weinig schrijvers hun
boek helemaal zelf schrijven. Zij zou mijn editor worden. Ze heeft dus alle teksten bewerkt tot een vlot
lezend geheel, met veel respect voor mijn stijl en mijn doel. Ik wou schrijven zoals ik ben, en dat is niet
hoogtheoretisch en ‘stijf’.
Hilde en Bruno hebben het inhoudelijk nagelezen. Het is natuurlijk mijn boek en het zijn mijn ideeën,
mijn houding als psychotherapeut, maar ik vond het belangrijk dat het de geest van I.V. uitstraalt en
dat we het in de opleiding kunnen gebruiken.
Hoelang heb je er aan gewerkt?
1,5 jaar, maar dit schooljaar ben ik echt gaan focussen. Het is heel veel werk geweest, ik heb schrijfweken ingelast enz. Zwaar, maar een hele ontdekkingstocht. Ik heb gaandeweg in het schrijfproces
immers nog veel ontdekt en uitgewerkt.
Tot wie richt het boek zich?
De eerste doelgroep zijn de studenten en I.V.-studenten. Ik hoop echter dat het ook zijn weg vindt naar
andere therapeuten en dat we I.V. nog verder kunnen verspreiden.
Hoe is het opgebouwd?
We beginnen met de I.V.-interactiedriehoek van Regisseur, Acteur en Publiek. Dan gaan we naar de opengeklapte driehoek
en dan komen de gebieden en beïnvloedingsfactoren erbij
(Script, Attractaat, Doel). Uiteindelijk, als dat terug dichtklapt
hebben we de Tetraëder. Elke stap gaan we toepassen op
psychotherapie want deze driehoeken illustreren onze naam:
door interactie ontstaat de vorm.
En belangrijk: waar is het te verkrijgen?
Ik ben verschrikkelijk vereerd dat het boek zal voorgesteld
worden op het feest van 30 jaar EA! Daar zal het al te verkrijgen zijn. Verder zal het op de EA beschikbaar zijn. Vervolgens
zal de uitgever het verder verdelen. Meer info volgt.
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WORKSHOPS VOOR IEDEREEN
NAJAAR 2019

VOORJAAR 2019

DE KRACHT VAN INTUÏTIEF EN
TRANSFORMEREND SCHILDEREN

MEER BEREIKEN
MET ASSERTIEF GEDRAG

Begeleider: Ann Bilsen
Data: 1 en 8 februari 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

Begeleider: Griet Geeraert
Datum: 10 oktober 2019 – 10u tot 17u
Prijs: € 110

FAMILIEOPSTELLINGEN - NAJAAR 2019

VERBINDENDE COMMUNICATIE
Begeleider: Carina Thomis
Datum: 17 februari 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 110

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

EERSTE HULP BIJ STRESS

W!)

(NIEU

W!)

(NIEU

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

FAMILIEOPSTELLINGEN - VOORJAAR 2019
Begeleider: Kris Jonckheere
Datum: 28 april 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 100 eigen opstelling – € 50 representant

Vind meer informatie over onze workshops
op www.educatieve-academie.be!
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5 JAAR TOUW vzw!
De kracht van een touw schenken
Dit jaar is niet alleen een jubileumjaar voor EA en voor VVTIV, maar ook voor TOUW. TOUW viert immers zijn 5-jarig bestaan. Nog nooit
van TOUW gehoord? Tijd voor een kennismaking of opfrissing van je kennis in 5 vragen!

De aanleiding tot TOUW?

Wat doet TOUW?
TOUW biedt psychotherapie
aan mensen waarvoor de
financiële drempel om begeleiding
te krijgen te groot is. Verschillende
mensen vallen op dit moment wegens hun sociale status of
hun beperkte inkomens uit de boot. TOUW ziet het als zijn taak
om voor (hoe beperkt ook) deze doelgroep een nieuw interactievlak te creëren waarbij het opbouwen van levenskracht, het
stimuleren van groei en ontwikkeling en het terug zoeken naar
maatschappelijke integratie de belangrijkste doelstellingen zijn.

TOUW is in de schoot van de EA
ontstaan, namelijk naar aanleiding
van
een andere verjaardag:
25 jaar EA.
Ondertussen is
TOUW een zelfstandige vzw geworden.

Wie is TOUW?

Waarom touw / TOUW?

Een team van meer dan 30 vrijwillige therapeuten met verschilEen touw bestaat uit strengen
lende achtergronden en uit alle hoeken van Vlaanderen staat
en vezels die om elkaar heen
elke woensdag klaar in de gebouwen van de Educatieve Acadezitten. Soms breken er vezels
mie om mensen te begeleiden.
en verliest het touw aan kracht.
In 10 sessies, die ingevuld worden
TOUW vzw wil mensen helpen om
zoals de cliënt dit wil, helpen
de stukjes weer samen te brengen zodat de koord
ze mensen die het moeilijk
terug sterker wordt. Daarom touw / TOUW.
hebben terug op weg. Het enige
dat teruggevraagd wordt in ruil voor
de begeleiding, is dat cliënten een stukje van hun kracht doorgeven en iets delen met de wereld rond hen. Geven en doorgeven.
Aandachtspunt / focus van TOUW voor de komende 5 jaar?
Bij de opstart van TOUW was het gratis aanbieden van psychotherapie voor bepaalde
doelgroepen in onze maatschappij essentieel. Dat is het vandaag nog steeds. Kracht,
ontwikkeling en groei zijn immers niet alleen belangrijk voor het individu maar ook
voor onze samenleving. Zeker wanneer deze vastloopt in financiële en emotionele
bezuiniging. TOUW wil dan ook de cliënt het recht geven om wat hij ontvangt, door de
therapeutische begeleiding, om te zetten naar een eigen gekozen vorm van maatschappelijk herstel. TOUW wil mee de touwtrekker worden om een samenwerkingsverband
te zoeken tussen de verschillende disciplinaire organisaties. Denken we maar aan
onderwijs, rechtssystemen, gezondheidszorg en werkomgeving.
24
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EXPO

ZAND
28 september 2019, Provinciaal Vormingscentrum Malle
Oktober-december 2019, Educatieve Academie Berchem
In het kader van het dertigjarig bestaan van I.V. en van de Educatieve
Academie namen een groep kunstenaars die verbonden zijn met de
Educatieve Academie de uitdaging aan om thema’s uit de Japanse
film De Vrouw in het Zand of Sunna no ona * als uitgangspunt te
nemen voor hun creaties.
Sunna no ona speelt zich grotendeels af op 1 locatie - een diepe
zandkuil waaruit ontsnappen onmogelijk lijkt - met 2 hoofdrolspelers:
een man en een vrouw. Zij graaft steeds terugkerend zand weg, hem
ontgaat de zin hiervan. Hoewel de film in 1964 uitkwam zijn de thema’s tijdloos en voor psychotherapie van groot belang: identiteit, manvrouw, isolement en verbinding, vasthouden en loslaten, tijd, herhaling,
acceptatie, zingeving....
Zand – zo heet deze nieuwe tentoonstelling – zal van oktober tot en
met december te bezichtigen zijn in de gebouwen van de Educatieve
Academie. Een deel van de werken is op 28/09, tijdens de viering
in Malle van 30 jaar Educatieve Academie, 20 jaar VVTIV en 5 jaar
TOUW, te bewonderen. De opbrengst van de kunstwerken gaat naar
TOUW vzw.

Deelnemende kunstenaars zijn oa:
Ann Bilsen, Katrien Cassiers, Tanja
Dierckx, Theo Dirkx, Sabien Jagers,
Maryse Kuypers, Bruno Van den Bosch,
Pat van Lantschoot, Luc van Nevelsteen,
Hilde Vleugels.

Van harte welkom!
TIP: Je kan een gratis versie van deze film uit 1964 bekijken. Zoek op
Youtube naar ‘Suna No Onna’ of ’Woman in the Dunes’. Veel kijkplezier.
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Tot je dienst! ;-)

Certiﬁcaat kmo-portfeuille voor 5 jaar verlengd!
De Educatieve Academie is met glans geslaagd! Ons certificaat voor de KMO-portefeuille is verlengd tot augustus 2024. Tijdens haar kwaliteitsaudit voorbije zomer
gaf het team van de kmo-portefeuille ons zelfs een mooie pluim.
Heb jij als cursist een
eigen zaak? Dan kan
jij van deze Vlaamse
subsidies genieten.
Je vindt meer info op
onze website onder
‘Inschrijvingen’.
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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.

VOLG ONZE ACTIVITEITEN
		

www.facebook.com/educatieveacademieberchem

		

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

		

twitter.com/EducatieveAcade

LEES MEER OVER ONZE JAAROPLEIDINGEN,
KORTE TRAININGEN EN WORKSHOPS!

WWW.EDUCATIEVE-ACADEMIE.BE

