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Beste lezer, 

Wij zijn dankbaar. Dankbaar dat de reis die de zandkorrel heeft 
afgelegd tot een mooie parel heeft geleid. Dat onze droom wer-
kelijkheid is geworden en dat jij daar aan hebt bijgedragen. Als 
cursist, als docent, als I.V.-therapeut.  

Op 17 december zal dat dankbaar gevoel nog sterker zijn. Op die 
dag wordt de Educatieve Academie immers 30 jaar jong. ‘Jong’ 
want nog natrillend van ons feest van verbinding op 28 septem-
ber. Jong ook want volledig opgeladen om het jaar 2020 in te 
treden met nieuwe plannen, nieuwe opleidingen en een nieuw 
algemeen directeur. We staan alle drie – Hilde, Bruno en Marco 
– dan ook nog even stil bij wat de kracht van I.V. en EA in onze 
beleving is. 

De kracht van EA ligt in zijn opleidingen en daarom ontdek je in dit 
nummer ook ons nieuwe programma Jaaropleidingen waar je je 
vanaf 24 december met vroegboekkorting op kan inschrijven. Van 
Inge Wouters hoor je hoe de nieuwe korte training ‘mentaliseren’ 
je als therapeut kan helpen. En ben je laatstejaars I.V.-cursist, dan 
lees je best ons artikel over de European Journal of Qualitative 
Research in Psychotherapy. 

Veel leesgenot! 
Hilde Vleugels, Bruno Van den Bosch en Marco Alibertis
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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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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 metho-
dieken in de begeleiding van volwassenen zijn minder of 
niet bruikbaar in het werken met kinderen. Zij vragen vaak 
een andere taal, een doe-taal, een voel-taal, een speeltaal, 
een woordeloze taal, …In deze integratieve procesgerich-
te 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

DE METAPOSITIE VAN DE SUPERVISOR

Supervisie is een apart vak. Het vergt een brede ervaring 
en diepgaand inzicht in de mechanismes van de hulp-
verlening. Bijkomend moet de supervisor de vaardigheid 
beheersen om de “cliënt”, een collega met name, te coa-
chen in zijn interacties 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 respecteert en zodoende activeert.

Begeleiders: Bruno Van den Bosch & Marleen Van Laere

INTEGRATIEVE CREATIEVE OPLEIDING

Deze praktijkgerichte opleiding wordt integratief opge-
bouwd en verbindt de vier disciplines van de creatieve 
therapie (beeldende werkvormen, dans, drama en stem) 
met begeleiding van personen. De stafdocenten verbin-
den deze vier werkvormen met de basisprincipes van de 
Interactionele Vormgeving, die als kader voor deze oplei-
ding fungeren. Deze opleiding is eveneens toegankelijk 
voor mensen uit de zorg- en onderwijssector.

Begeleiders: Suzanne Kempeneers, Kris Jonckheere, 
Katrien Cassiers e.a.

INTEGRATIEVE KOPPELTHERAPIE

Deze jaaropleiding richt zich tot hulpverleners en thera-
peuten die op een methodische en integratieve manier 
met koppels willen werken. Vertrekkend vanuit Interacti-
onele 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 relatiemoeilijkhe-
den. De focus ligt hierbij op het herstellen van de dialoog 
en vertrouwen, en het helen van kwetsuren.

Begeleiders: Marco Alibertis, Hilde Geuens, Suzanne 
Kempeneers en Marleen Van Laere

JAAROPLEIDINGEN 
Onze jaaropleidingen voor academiejaar 2020-2021 zijn zo goed als rond. Zodra ook de data vastliggen, publiceren we 
alle informatie, inclusief prijzen, en kan je je online inschrijven. Ondertussen vind je hieronder al een korte introductie tot ons 
aanbod waaronder enkele nieuwe opleidingen! 

Ten laatste op 24 december staat alle info op www.educatieve-academie.be. 

Je vindt er ook uitleg over kmo-portefeuille, opleidingscheques en betaald educatief verlof!
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SCHOOLJAAR 2020-2021

LEREN WERKEN 
MET FAMILIEOPSTELLINGEN

Wij zijn allen deel van een familiesysteem. De relatie met 
partner, ouders, kinderen en familie brengt niet alleen 
voldoening en geluk maar ook frustratie en teleurstel-
ling. Thema’s waar we als individu mee worstelen, vinden 
dikwijls hun oorsprong in de familie waarin we zijn op-
gegroeid en openbaren zich in onze huidige relaties. Op 
respectvolle wijze therapeutisch werken met een persoon, 
relatie of gezinstherapie vraagt om specifieke technie-
ken, strategieën en aandachtspunten. Het tussenmense-
lijke verkeer en de verbindingen tussen individuen krijgen 
meer aandacht. Met behulp van familieopstellingen kun-
nen spanningsvelden in een systeem op een eenvoudige 
en ontroerende manier zichtbaar gemaakt worden. Dit 
kan de start zijn voor een proces van integratie en heling. 
Deze opleiding is eveneens toegankelijk voor mensen uit 
de zorg- en onderwijssector.

Begeleider: Kris Jonckheere

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, ont-
staat een afstand die overzicht, inzicht en bewegingsmo-
gelijkheden zichtbaar maakt. Er ontstaat letterlijk bewe-
gingsvrijheid die ruimte schept voor iets nieuws waardoor 
het individuatie proces vorm kan krijgen.

Begeleider: Katrien Cassiers 

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 mo-
gelijke 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 

I.V.-COACHING

Coaching zit in de lift. De I.V.-visie met integratieve methodie-
ken leent zich goed tot coaching ‘pur sang’. Coaching wordt 
echter meer en meer ‘een onderdeel van...‘. Zo kan in een 
therapeutisch proces bijvoorbeeld een coachende lijn nodig 
zijn. Er zijn veel professionele opdrachten waar coaching een 
belangrijk onderdeel van is: docent, groepsleider, beleidsme-
dewerker... We worden overspoeld door coachingmodellen. 
Door ze te verbinden in de I.V.-driehoek ontdekken we de 
existentiële insteek en de procesmatige complexiteit die ons 
tot mens maakt, maar vaak in coachingmethoden ontbreekt.

Begeleider: Marleen Van Laere 

(NIEUW)

GOED NIEUWS: ook volgend academiejaar geniet je 10% vroegboekkorting als je voor 30 april 2020 inschrijft. 

Hou onze website dus goed in het oog! 
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(NIEUW)
(NIEUW)NUTRITIONAL PSYCHOLOGY 

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

Begeleider: Sabrina Marx

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 krij-
gen in het proces dat zich afspeelt in de cliënt, in onszelf 
en in de interactie tussen ons beiden. We leren overdracht 
en tegenoverdracht begrijpen, kijken naar macht en on-
macht, en dissociatie als overlevingsmechanisme. Vanuit 
een theoretische achtergrond gaan we praktijkgericht van-
uit eigen ervaring aan de slag.

Begeleider: Anne Vandenbroucke

(IMPROVISATIE-)THEATER 
& THERAPIE 

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

Twijfel je erover om één van onze jaaropleidingen 
of de vierjarige therapeutenopleiding Interactionele 
Vormgeving (I.V.) aan te vatten en heb je nog 
inhoudelijke of praktische vragen? 

Kom dan zeker langs op onze infodag! 

Zondag 5 april 2020 staan het secretariaat, onze 
Algemeen Directeur Marco Alibertis en een aantal 
I.V.-stafdocenten van 13 uur tot 17 uur voor je 
klaar om alle vragen te beantwoorden. 
Ook kan je workshops over onze opleidingen 
volgen. 

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

Infodag  

Zondag 5 april 2020
13u - 17u  
Patriottenstraat 53
2600 Berchem 
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Hoe ben je als psychotherapeute tot het thema 
mentaliseren gekomen? 
 
Ik denk dat ik van nature aanleg heb om dingen langs 
alle kanten te willen en kunnen bekijken. Ik herinner me 
dat ik als kind al heel erg kon nadenken en proberen in 
te voelen hoe dingen voor de ander waren. Nature or 
nurture, wellicht. Ook mijn eigen gedachten (misschien 
toen nog in mindere mate mijn gevoelens) hield ik 
zeer vaak onder de loep. In conflicten overliep ik alle 
mogelijke gezichtspunten in mijn hoofd. Zo lang tot het 
voor mij al ‘uitgepraat’ was en ik de moeite niet meer 
nam een ergernis uit te spreken. Ondertussen ben ik 
er uiteraard wel achter gekomen dat dat ook niet altijd 
constructief werkt. Niettemin is mentaliseren op deze 
manier, zeker wat het eerder cognitieve luik betreft, zeer 
eigen geworden. Binnen de I.V.- opleiding ben ik dan in 
aanraking gekomen met heel wat methodieken (denk 
maar aan focussing en Mindfulness Based Therapeutic 
Interventions) die ook het gevoelsaspect van mentalise-
ren vooruithelpen, een grote verrijking. 
In het zoeken naar een thema voor mijn eindwerk liep 
ik vast in onderwerpen die ik niet afgebakend kreeg. 
Tijdens een gesprek over het verloop van een examen-
oefening rond mentaliseren, merkte mijn gesprekspart-

NIEUWE KORTE TRAINING  

In februari doceert I.V.-therapeute Inge Wouters een korte training mentaliseren. Inge vertelt meer over haar motivatie om deze training 
te geven en wat je als therapeut of hulpverlener van deze tweedaagse mag verwachten.  
  

ner op dat het logisch zou zijn als ik daar mijn eindwerk 
over maakte, gezien dit me zo eigen is. 
Het viel op zijn plaats. Meteen kon ik talloze praktijk-
voorbeelden bedenken waar het al dan niet kunnen 
mentaliseren van groot belang was gebleken in relaties 
tussen mensen, inzicht in zichzelf enz. Me verder 
theoretisch gaan verdiepen in wat ik als natuurlijke 
aanleg heb en waar ik vanuit mijn werkachtergrond al 
veel mee bezig was, bleek te zorgen voor een soort 
synthese tussen voelen, denken en doen. Daarbij raakte 
ik gebeten om het beeld dat bij veel therapeuten leeft, 
dat mentaliseren vooral cognitief zou zijn, bij te stellen. 

Waarom denk je dat mentaliseren vandaag 
relevant is? 

Uit onderzoek is gebleken dat het vermogen van de 
cliënt om te kunnen mentaliseren een zeer bepalende 
factor is voor het welslagen van een therapeutisch 
proces. Hoe meer de cliënt zijn eigen gevoelens en 
gedachten kan verkennen en begrijpen, hoe meer hij 
inzicht krijgt waarom hij bepaald gedrag stelt, hoe meer 
kans dat hij hierin kan evolueren, dingen kan aanpak-
ken of juist leren aanvaarden. Emotie- en stressregulatie 
worden hierdoor sterk beïnvloed. Daarnaast is het 

Over Inge Wouters  

Inge Wouters (°1975) is maatschappelijk werker en IV-therapeut. 
Zij is werkzaam in haar privépraktijk in Essen en sinds kort ook bij 
groepspraktijk Centrum Oost in Antwerpen.

Zij bouwde in haar 22 jaar als maatschappelijk werker heel wat 
ervaring op in het omgaan met mensen in moeilijke levensom-
standigheden, of deze nu speelden op eerder praktisch terrein, 
psycho-sociaal of relationeel. Ervaring die ze inzet in haar werk als 
psychotherapeut.

Meer info over haar praktijk vind je op www.psychotherapieinge-
wouters.be en www.centrumoost.be/inge-wouters

Inge Wouters over mentaliseren



EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 83  11

Als therapeut tenslotte is kunnen mentaliseren niet enkel 
belangrijk om in te kunnen voelen in en begrip op te 
kunnen brengen voor je cliënt. Minstens even belangrijk is 
om het contact te houden met jezelf en wat er vanbinnen 
bij jou gebeurt. Om je grenzen te kunnen bewaken of om 
(tegen-)overdracht te detecteren moeten we als therapeut 
hierin extra vaardig zijn.

Wat mogen deelnemers van deze tweedaagse 
verwachten? 

Een stuk theorie kan niet ontbreken. Hoe wordt deze 
vaardigheid gevormd, waardoor en hoe stoppen we met 
mentaliseren, hoe herken je dit als therapeut, … Daarnaast 
worden er handvaten, vraagstellingen en methodieken 
aangereikt om de mentalisatievaardigheden van cliënten 
in te schatten en te bevorderen. We bekijken welke basis-
houding je als therapeut nodig hebt om hiervoor voldoende 
veiligheid te bieden. Ook bij onze eigen mentaliserende 
vermogens (en wanneer die onder druk komen te staan) 
als therapeut staan we even stil. Met dit alles gaan we een 
stuk actief aan de slag. Op deze manier wordt mentaliseren 
via de 3 zijden van de I.V.-driehoek belicht.

belangrijk dat de cliënt in staat is of leert de binnenkant 
van de mensen uit zijn omgeving te zien en hun gedrag 
leert begrijpen vanuit hun context of perspectief. Dit 
ontmijnt confl icten, creëert openheid tot begrip en 
gesprek.

Ik denk dat mildheid een heel belangrijk woord is in 
deze. Als je kan mentaliseren, kan je met meer mildheid 
naar je eigen fl aters en beperkingen kijken, alsook naar 
die van anderen. 

Stel je trouwens maar eens voor dat je totaal niet zou 
kunnen mentaliseren. De wereld zou onbegrijpelijk zijn. 
Als iemand zijn hand opsteekt op straat bijvoorbeeld, 
kan dit al ontzettend veel betekenissen hebben. Het 
kan een stopgebaar zijn, een hartelijke of juist wat 
afwimpelende groet, een tic nerveux,... Automatisch 
gaan we dit gebaar in een context plaatsen, gelinkt aan 
wie die persoon is, hoe hij kijkt, hoe dicht we bij elkaar 
staan enz. Beeld je dus maar in dat iets klein als een 
handgebaar al niet te begrijpen valt, hoe zou je dan 
vatten wat er gebeurt als er tranen uit je ogen rollen of 
als je je vanbinnen plotsklaps woest voelt worden. 

Korte training ‘Mentaliseren’ Praktisch 

• 11 en 18 februari 2020, telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)
• PRIJS: € 205 of € 170 voor I.V.-studenten en geregistreerde I.V.-therapeuten 

• Warmste Eendjes: Handgemaakte eendjes in keramiek. € 15 per eendje. 

• Huisgemaakte confi tuur: Bosvruchten of aardbei. € 5 per confi tuurpotje.

• Expo ZAND: Kunstwerken geïnspireerd op het boek en de fi lm ‘Vrouw in 
het zand’. Tentoongesteld op de Educatieve Academie. O.a.: 

   € 15, ‘VROUW’, 7 kunstkaarten 
  € 10, ‘ZAND’, 5 kunstkaarten  
  € 25, ‘Gedichten in beeld’, prijs per poster  
  Andere kunstwerken: zie catalogus op de EA. 

Steun            en help 
mensen die het fi nancieel moeilijk hebben 
aan psychotherapeutische begeleiding!

Tot kerstmis op de 
Educatieve Academie  

te bekijken en te kopen 
tvv TOUW vzw! 
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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 behandelingsinter-
venties 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)

THERAPEUTISCH WERKEN MET 
KINDEREN: KINDEREN EN BOOSHEID 

In deze korte training kijken we naar verschil-
lende vormen van boosheid bij kinderen en jonge-
ren en wat we hiermee kunnen in een begeleiding. 
Soms is boosheid erg naar buiten gericht en las-
tig of destructief voor de omgeving, soms is ze ook 
erg naar binnen gericht, misschien minder zichtbaar. 
Boosheid, in welke vorm ook, vertelt iets over on-
recht dat ervaren wordt en wil iets duidelijk maken. 
Het is een bron van kracht die kan worden aan-
geboord of innerlijke sturing kan gebruiken. 
Boosheid is voor therapeuten en ouders vaak een 
moeilijke emotie om mee om te gaan. We on-
derzoeken ook wat we daarin zelf nodig hebben. 

Begeleider: Katrien Cassiers 
Data: 4 en 18 februari 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

COMPASSION FOCUSED THERAPY

Compassie is een beladen term die soms tegenover empa-
thie geplaatst wordt als voorbeeld hoe het niet moet. Met 
deze training nodigen we hulpverleners uit om compassie 
of ‘mededogen’ vanuit een ander perspectief te leren ken-
nen, als een ‘zijnskwaliteit’ die we kunnen cultiveren om 
beter tot zelfacceptatie te komen, en tot acceptatie van 
omstandigheden die we niet kunnen controleren. Compas-
sietraining en CFT krijgen de laatste jaren veel aandacht 
in de wereld van de op mindfulness gebaseerde thera-
piestromingen, 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)

MENTALISEREN 

Mentaliseren is het vermogen om gedrag van 
jezelf en van de ander te begrijpen in rela-
tie met gedachten, gevoelens en verlangens. 
In therapie of hulpverlening doen we een poging om sa-
men met de cliënt vastgelopen processen terug in bewe-
ging te brengen. Daarbij merken we op dat dit bij som-
mige cliënten vlot gaat, en bij andere heel wat minder. 
Uit onderzoek blijkt dat het vermogen van cliënten om te 
mentaliseren een sleutelrol speelt bij veranderingsproces-
sen, 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 mentalisatievaar-
digheden 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)

(NIEUW!)
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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 reac-
ties, moeizaam vooruitgang boeken, onvoorspelbare en soms 
moeilijk te structureren sessies... voor veel hulpverleners en 
therapeuten klinkt dit niet onbekend in de oren.  In deze trai-
ning gaan we bekijken hoe we koppels kunnen helpen om 
terug een veilige verbinding met elkaar aan te gaan, en geven 
we je een kompas mee om als therapeut het noorden niet te 
verliezen in het bos van emoties en interacties.

Begeleider: Marco Alibertis
Data: 16 en 23 maart 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

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 be-
weging kan komen.

Begeleider: Kris Jonckheere
Data: 3 en 17 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 geconfron-
teerd met rouw en verlies. De laatste jaren is er een nieuwe 
visie op rouwen ontwikkeld: het duale procesmodel. Het gaat 
niet om loslaten en verwerken, maar eerder om een andere 
verbinding vinden met wat men verloren is. Tijdens deze twee 
dagen krijg je meer inzicht in wat rouwen is. Je krijgt een 
antwoord op vragen zoals: wat is een normaal rouwproces 
en wat niet, hoe kan ik ondersteunend werken, welke re-
acties 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 tussenmen-
selijke processen worden vertaald, waardoor er opnieuw 
beweging kan komen waar stilstand was. Er kan een bron 
ontspringen in de leegte, een stilte kan een stem krijgen en 
chaos vindt structuur. In deze tweedaagse maak je kennis 
met een aantal aspecten van (improvisatie-)theater en de 
meerwaarde daarvan binnen een therapeutische setting. We 
verkennen hoe het jou als therapeut kan verrijken én hoe je 
het kan inzetten binnen een therapeutisch proces. Niet teveel 
theorie, maar doen, spelen, oefenen en aan de lijve onder-
vinden. 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)

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!
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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 in-
dividueel 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 alomte-
genwoordig 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 
EN DE TETRAËDER 

Cliënten komen naar ons met een hulpvraag en we heb-
ben als (I.V.-)psychotherapeut instrumenten nodig die ons 
helpen onze aanpak te bepalen en onze visie helder en vi-
sueel 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. Dit-
zelfde  “mechanisme” kunnen we gebruiken om onze the-
rapie 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 therapie-
kamer 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 hier-
mee 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)

(NIEUW!)
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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 ontwik-
kelen. Deze therapievorm voor volwassenen en kinderen, 
koppels en gezinnen laat toe om woordeloze momenten of 
gevoelens toch een taal te geven. Deelnemers gaan aan de 
slag met hun eigen verhaal in de zandbak en oefenen in het 
begeleiden van een zandspelproces.

Begeleider: Katrien Cassiers
Data: 19 mei en 2 juni 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

MEER BEREIKEN   
MET ASSERTIEF GEDRAG 

In deze workshop leer je voor jezelf op te komen én tege-
lijkertijd de relatie met de ander positief te houden. Je leert 
niet enkel ander, assertiever gedrag te vertonen, maar we 
kijken ook samen naar de onderliggende oorzaken van jouw 
niet-assertieve gedrag. Welke overtuigingen liggen aan de 
grondslag van je gedrag? Je weet wel dat je beter ‘neen’ zou 
zeggen in bepaalde situaties, maar toch doe je het niet. Welke 
overtuigingen zitten daarachter en hoe kan je deze ombuigen 
met constructiever gedrag als gevolg?

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

WORKSHOPS VOOR IEDEREEN 
VERBINDENDE COMMUNICATIE

In deze workshop maak je kennis met de wereld van verbin-
dende communicatie. We werken het gedachtegoed van Mar-
shall Rosenberg ervaringsgericht uit aan de hand van situaties 
uit jouw leven van alle dag: thuis met je kinderen en/of partner, 
op het werk, bij vrienden... De relatie met jezelf nemen we als 
eerste onder de loep. De theorie wordt gaandeweg aan de 
praktijk opgebouwd.
We staan stil bij de volgende thema’s:
• De verbindende dan wel verwijderende werking 
 van communicatie;
• De jakhals en de giraf als symbooldieren 
 voor onze communicatie;
• Het 4-stappenmodel;
• De 3 processen: zelfempathie, empathisch 
 luisteren en eerlijk spreken.

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

FAMILIEOPSTELLINGEN - VOORJAAR 2020

Thema’s waar iemand mee worstelt zijn ingebed in de context 
van de persoon. Er is een wisselwerking tussen het systeem 
waarin iemand leeft en werkt, de familie van herkomst en de 
persoon zelf. Uitgangspunt in het werk met familieopstellingen 
is dat families een systeem vormen waarin zaken als binding, 
ordening, evenwicht in geven en nemen van groot belang zijn.
Een verstoord familiesysteem kan generaties lang doorwerken 
en voor problemen zorgen, zelfs al is er geen contact. Ieder 
familielid heeft recht om erbij te horen. Wordt iemand buiten-
gesloten, geminacht of vergeten, dan zal een ander familielid, 
soms zelfs generaties later, het evenwicht onbewust willen 
‘herstellen’ door deze persoon en diens lot te gedenken en 
te herhalen. 

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

Vind meer info 
over onze workshops 
op www.educatieve-academie.be! 
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De European Journal of Qualitative Research in Psycho-
therapy is niet zomaar een Journal. Hij is bijzonder om 
meerdere redenen. We lijsten er enkele voor je op: 

1. Hij is online raadpleegbaar en volledig gratis, dus toe-
gankelijk voor iedereen. Enige vereiste is je vooraf 
te registreren. Vervolgens krijg je toegang tot een 
100-tal artikels in diverse subdomeinen.

2. De Journal richt zich op kwalitatief wetenschappelijk 
onderzoek, een meerwaarde omdat de meeste 
andere platformen vooral artikels rond kwantitatief 
onderzoek aanbieden.

3. De auteurs van de artikels in de Journal zijn bijna 
allemaal professoren afkomstig uit gans Europa.

4. De Journal is redactioneel volledig onafhankelijk 
en wordt geleid door de Brits-Amerikaanse 
psychotherapeute en onderzoekster Linda Finlay. 
De Journal krijgt de steun van de EAIP of European 
Association of Integrative Psychotherapy waarvan 
de Educatieve Academie ook lid is. Oprichter van 
de Educatieve Academie Bruno Van den Bosch 
maakt trouwens deel uit van het redactieteam.

VIND INSPIRATIE OF INSPIREER ZELF
European Journal of Qualitative Research in Psychotherapy

Voorbeelden van recent online verschenen artikels

• Separated Motherhood: Exploring the experience of 
mothering premature twins and psychotherapeutic 
implications - James Daniel Spiers

• Emotional labour and the practicing psychologist: When 
the psychologist’s professional emotions go awry - 
Helen Van Der Merwe

• The case of the disappearing twin: How writing brought 
me closer to my self - Kate Evans

• Integrative therapists’ subjective experiences and 
understanding of emotional connection in their practice 
- Maria Luca, Andros Luca Andreou

Ben je psychotherapeut of volg je een opleiding tot psychotherapeut? Waag dan zeker een duik in de European Journal of 
Qualitative Research in Psychotherapy. 

De online Journal vormt een waardevolle bron aan wetenschappelijke onderzoeksartikels in het domein van de psychothera-
pie. Niet alleen nuttig voor je dagelijkse praktijk, maar ook handig als informatiebron voor je eindwerk als je afstudeert. Meer 
nog: je eindwerk kan op zijn beurt aanleiding vormen tot kwalitatief onderzoek dat na screening door het redactieteam een 
plaats krijgt in de Journal. 

Nieuwsgierig? Overtuigd? 

Of heb je voor je eindwerk eigen onderzoek verricht dat 
misschien publicatiewaardig is? Lees dan zeker de ‘5 Golden 
rules for academic writing’!

Ga naar de website: http://ejqrp.org



EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 83  17

Wat heeft jullie ertoe gebracht om een oplei-
ding als I.V. te ontwikkelen? 

Hilde: Bruno gaf in die tijd groeigroepen. Daarin 
zaten heel wat mensen uit de sociale sector. Zij 
kwamen met de vraag of hij/wij geen opleiding 
wilden starten. Samen met Bruno iets moois in 
de wereld zetten sprak me wel aan. Dus zei ik 
JA!, weliswaar na er een nachtje over te hebben 
geslapen.

Bruno: Ik wilde vooral integratie want dat ontbrak. 
En het cliëntgericht werken: we zochten een 
manier waarbij de cliënt zich niet moet aanpas-
sen aan de therapeut of diens wereldbeeld en 
visie, maar waarbij een therapeut zich aan de 
wereld van de cliënt kan aanpassen. We zochten 
een manier waarbij werkelijk ontmoeten mogelijk 
is en waarbij de cliënt terug de ruimte vindt om 
zich open te stellen voor vernieuwing en voor het 
creatief proces.

Vonden jullie dat er iets ontbrak op de 
‘markt’? 

Hilde: Eerlijk gezegd geloof ik niet dat we zo 
marktgericht dachten. Toch herinner ik me dat 
we het ook anders en beter wilden doen. Het inte-
gratieve was in België nog onbestaand. 

Bruno: Ja, precies. Dat integratieve. We wilden 
niet kiezen tussen een procesmatige, gedrags-
matige of een inzichtelijke manier van werken. En 
het systemische werk sprak me ook aan. Ruimer 
kijken dan het indivualistische. 

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. 

Wat heeft bij jullie de klik gegeven van ‘we 
moeten ervoor gaan en I.V. in de wereld zet-
ten!’? 

Bruno: Ik vraag elk jaar aan onze eerstejaars-
studenten: ‘Wat is je roep om dit vak te doen?’ 
Ik wist als kind al dat het woord verbinding het 
sleutelwoord was. Zoveel verschillende stromin-
gen, zoveel verschillende waarheden, de wereld 
van de psychotherapie snakte naar integratie. 

Hilde: Voor mij is er niet één klik geweest, wel er 
telkens opnieuw voor willen gaan. Ik geloof dat 
Bruno en ik een goed en zeer aanvullend team 
zijn. En dat we ook op tijd wisten wanneer we 
hulp van nog andere mensen moesten inroepen. 

Welke plek neemt I.V. en EA in jullie ogen in 
binnen de psychotherapie?

Bruno: Ik denk dat I.V. in Vlaanderen een grote 
plek heeft ingenomen. I.V.-therapeuten doen 
mooi werk met hun cliënten of doelgroep. We 
hebben een goede samenwerking gevonden met 
Vives Hogeschool in Vlaanderen en met de Union 
University van Servië. En als integratieve oplei-
ding hebben we Europese erkenningen en is I.V. 
erkend door verschillende Vlaamse mutualiteiten. 
De Vlaamse overheid erkent ons voor de KMO-
portefeuille en voor het Vlaams Vormingsverlof en 
Educatief Verlof. En de Educatieve Academie is 
een EAPTI. 

Hilde: EAPTI of European Accredited Training 
Institute wil zeggen dat onze afgestudeerden in 
aanmerking komen voor een Europees certificaat 
in de psychotherapie. Heel wat erkenningen dus. 
Soms waren we meer bezig met regels en for-

Oprichters Hilde Vleugels en Bruno Van den Bosch 
en kersvers Algemeen Directeur Marco Alibertis blikken terug

Hilde Vleugels en Bruno 
Van den Bosch
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maliteiten dan met de mensen waar het echt om 
draait. We blijven bewaken dat onze eigenheid en 
creativiteit niet ondergesneeuwd geraakt door al 
deze noodzakelijke buitenkantdingen. 

Wat is volgens jullie de sterkte of de troef van 
I.V.?

Bruno: Het cliëntgerichte. Afstemmen op de 
leefwereld van de cliënt. I.V. draagt de mogelijk-
heid van integratie in zich. Verbinding, ontmoeting 
tussen verschillende wegen die samenkomen. 

Hilde: En verdieping. Verdieping en verruiming zijn 
de waarden die we met ons docententeam bij de 
laatste visiedag weer in de verf hebben gezet. En 
creativiteit is ook niet weg te denken. Creativiteit 
als een inspirerende en verbindende kracht. 

Hoe hebben jullie I.V. en de EA door de jaren 
heen zien groeien/evolueren?

Bruno: Een grote evolutie. Groter, bekender en 
toch een thuis gebleven voor vele mensen. 

Hilde: De naamswijziging van ‘EA’ vertelt veel. EA 
aanvankelijk als de Jungiaanse Babylonische God 
van de wijsheid geboren uit de diepste wateren, 
naar EA vandaag als Educatieve Academie: aca-
demischer, professioneler. Maar EA, de God van de 
wijsheid is er nog steeds! 

Wat is jullie mooiste herinnering aan de EA?

Bruno: Er zijn zoveel mooie herinneringen. Met 
nauwelijks financiële middelen, met hulp van 
vrienden het gebouw waar EA nu nog steeds zit, 
opknappen. Dat wil zeggen van een onderkomen 
sigarenfabriek waar het binnen regende, bruikbare 
ruimtes maken. Een andere mooie herinnering: het 
creëren van een zendoruimte en jaren aan een stuk 
iedere zaterdag daar mediteren. Het boek Veran-
derende denkbeelden op de wereld zetten. Zoveel 
feesten, zoveel mijlpalen. Iedere Afstudeerdag met 
nieuwe I.V.’ers... En de stap naar de samenwer-
king met EAIP en met Servië. En het creatieve luik 
samen met Theo Dirkx en het oprichten van TOUW 
vzw. 
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Hilde: Voor mij is de Zandviering van 28 september ll. 
nog vers in mijn hart. Het was mooi, groots, verbin-
dend, ontroerend en creatief! Ik kan niet ontkennen 
dat het applaus dat we kregen zeer deugddoend 
was. En de energie die collega’s hier hadden inge-
stoken. Ik voelde me ook gedragen door een grote 
groep mensen, collega’s, afgestudeerden en huidige 
studenten. Het lemniscaat, het oneindigheidsteken 
was aanwezig. 
Maar als ik naar al die jaren kijk, zijn het vooral de 
vele kleine momenten waarbij ik mensen hun proces 
zag aangaan en ik ze met de grootste moed en wan-
hoop stappen zag zetten naar het nieuwe. 

In september is jullie rol binnen de EA veranderd. 
Wat was jullie rol tot voor kort en wat is jullie 
nieuwe rol?

Bruno: Mijn rol is erg veranderd. Marco is Algemeen 
Directeur geworden en zorgt voor het dagelijkse 
bestuur. Ik wil mij vooral focussen op het inhoudelijke 
en het samengaan van de vier kwadranten zodat het 
individuele en het maatschappelijke en subjectieve 
en het wetenschappelijke een evenwaardige plaats 
krijgen. Bijvoorbeeld de Journal promoten! (zie ook 
blz 16 in deze Interactief of klik naar www.ejqrp.org) 

Hilde: Ook ik gaf een groot deel van mijn directieta-
ken door, bijvoorbeeld personeelsbeleid. Ook mijn 
lessen bouwde ik al voor een deel af. Daardoor komt 
er opnieuw meer ruimte vrij voor visie en voor creati-
viteit en sacraliteit. Artikels schrijven, kunstprojecten, 
lezingen... ook op Europees niveau.

Hoe voelt dat, na 30 jaar de fakkel doorgeven?

Bruno: Weird, bizar ... ook kloppend. 

Hilde: Het voelt als zeer juist en toch is er eveneens 
de pijn van het loslaten. Vol vertrouwen ook in Marco 
als nieuwe Algemeen Directeur en in ons krachtig 
docententeam en de mensen van het secretariaat. 
Omdat er tijd en ruimte vrijkomt, ontstaat ook de 
kans om opnieuw af te stemmen op wat ik in deze 
leeftijdsfase te doen heb en kan betekenen. 

Op de viering van 30 jaar EA grepen deelnemers 
vaak terug naar het woord verbinding en naar 
de I.V.-driehoek als begrip toen we hen vroegen 

wat EA voor hen betekent. Willen jullie hier op 
reageren of iets aan toevoegen?

Bruno: Verbinding is een sleutelwoord. Er is een 
touw, er is een band. 

Hilde: En over de I.V.-driehoek is het laatste nog niet 
verteld. 

Hoe zie je je eigen (nabije / verre) toekomst? 
Zowel binnen als buiten EA?  

Bruno: Ik ben zoekend. Ik zoek een andere manier 
om mijn lessen door te geven. Masterclasses 
misschien? En mijn Europees engagement vraagt 
veel van me en is ook belangrijk voor de academie. 
Tevens ben ik nu ook boer, klusjesman, bezinner, 
kunstenaar… Op een prachtig eiland…Maar dat is 
een ander verhaal!

Hilde: Onze eilandplek is de ideale plek om te bezin-
nen en te creëren. Ik bruis momenteel van energie. 
En ik weet dat dat ook een valkuil is, omdat ik dan 
soms teveel op mijn toch wel ouder wordende 
schouders laad. Anderzijds ben ik niet bang voor 
hard werken als het maar aansluit bij mijn kwalitei-
ten en mijn missie. Ik voel me vervuld en dankbaar. 
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MARCO ALIBERTIS
Wanneer heb je I.V. gestudeerd? 

Ik ben er aan begonnen in 2005, afgezwaaid in 2009.

Waarom heb je destijds voor I.V. gekozen? 

Ik herinner mij dat ik eerst alle mogelijkheden die er 
waren om psychotherapie te studeren heb onderzocht, 
de programma’s naast elkaar gelegd, mensen gespro-
ken. I.V. voelde als het meest juiste op dat moment, 
alleen kon ik er nog niet goed de vinger op leggen 
waarom. Ik vermoed omdat ik tijdens mijn leven een 
natuurlijke allergie heb ontwikkeld voor dogma’s en 
absolute waarheden. De opleiding bleek achteraf dan 
ook een uitstekende keuze te zijn geweest, die volledig 
aansluit met mijn visie op het leven.

Wat is volgens jou de sterkte of de troef van I.V.? 

De grootste troef van I.V. is dat het een verbindend, dialogisch model is. Het is inclusief en staat open voor 
verschillende visies, ook wanneer die op het eerste zicht met elkaar botsen. Dat is vrij uniek in de wereld van 
de psychotherapie. Als behandelmodel heeft het het grote voordeel dat we de mens kunnen benaderen vanuit 
zijn eigen kaders, achtergrond en innerlijke belevingswereld, en van daaruit een op deze unieke mens gerichte 
therapie kunnen aanbieden. Psychotherapie op maat van de cliënt. 

Hoe heb jij I.V. en de EA door de jaren heen zien groeien? 

I.V. is uitgegroeid tot een stroming die, van onderuit, voet aan de grond heeft gekregen in verschillende takken 
van de welzijnssector. Toen ik zelf op het CAW werkte, werd er vooral gefronst bij het vernoemen van I.V..  Nu, 
10 jaar later, heb ik de indruk dat je je geen organisatie kan voorstellen, zowel in het Algemeen Welzijnswerk 
of een CGG, als pakweg de gehandicapten- en bijzondere jeugdsector, waar er geen IV therapeut of -student 
werkt. Daarnaast is ook de kwaliteit van de opleiding blijven groeien. De EAPTI-status, de erkenning  door de 
EAP, de Europese koepelvereniging voor psychotherapie, als erkend trainingsinstituut voor psychotherapie, is 
dan ook heel terecht. I.V. staat voor kwaliteit, en dat wordt gezien!

Wat is jouw mooiste herinnering aan de EA? 

Dat is met stip de vraag in dit lijstje die het moeilijkst te beantwoorden is. Ik heb veel prachtherinneringen aan 
EA. Maar als ik moet kiezen, dan kies ik voor alle momenten waar die verbinding met elkaar, en met het wezen-
lijke heel voelbaar is geweest. Ik denk dan bv. aan het feest onlangs voor de 30 jarige verjaardag van EA, maar 
ook aan al die kleine wondermomentjes tussendoor met studenten. 

In september is je rol binnen de EA veranderd. Wat was je rol tot voor kort en wat is je nieuwe rol? 

Ik ben sinds 2014 stafdocent binnen de vierjarige opleiding, en daarnaast ook al iets langer actief binnen de 
VVTIV, onze beroepsvereniging. Sinds iets meer dan een jaar zijn daar stelselmatig meer en meer coördinerende 
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taken bijgekomen.

Hoe voelt dat, na 30 jaar de fakkel van oprichters Hilde en Bruno overnemen?

Het voelt aan als een enorme eer om deze fakkel verder brandend te mogen houden. Tegelijkertijd zijn het ook 
grote schoenen om in te gaan staan. Het is dus ook best spannend. Ik ben dan ook heel blij dat Bruno en Hilde 
nog actief betrokken blijven als bestuurders, en ook inhoudelijk de I.V.-visie mee blijven bewaken en verder 
ontwikkelen. 

Hoe zie je je nieuwe rol als Algemeen Directeur? Welke invulling wil je geven, welke accenten wil je 
leggen? 

In de eerste plaats wil ik vooral de lijn van Bruno en Hilde verder zetten. Ik merk dat we qua stokpaardjes 
mekaar goed kunnen vinden. Verbindend werken, dialoog blijven aanmoedigen als er problemen zijn, het kun-
nen begeleiden van studenten in hun groei op een manier die radicaal breekt met de huidige prestatiecultuur in 
onze samenleving, … Het zijn voor mij ook belangrijke speerpunten. Anderzijds heb ik uiteraard mijn eigen stijl 
en eigenaardigheden, die ongetwijfeld ook zullen doorsijpelen in hoe ik de dingen zal aanpakken. Mensen die 
mij een beetje kennen zullen zich hier ongetwijfeld iets bij kunnen voorstellen. 

Hoe vertaalt zich dat concreet op intern vlak (organisatie, aanbod, …)? 

Met het voorgaande in gedachten, zal het een uitdaging blijven om in deze tijden van veranderingen en hogere 
eisen vanuit de overheid, kwaliteit te kunnen blijven garanderen, op een manier die recht doet aan de mens 
achter de student, met zijn eigen unieke kwaliteiten, achtergrond en ervaring. Ook hier maatwerk dus, met 
nadruk op de vraag hoe we iemand zo veel mogelijk kunnen ondersteunen in hun groei als mens en als psy-
chotherapeut.

En hoe naar buiten toe (doelgroep, positionering, plek in 
de ‘markt’, …)?   

Zoals eerder gezegd is I.V. stilaan een bekend begrip op de 
werkvloer, maar er is nog werk aan de winkel om ook de 
beleidsmakers en de academische wereld beter bekend 
te maken met ons integratief model, en hen ervan te 
overtuigen dat er buiten de vier klassieke, en academisch 
ingebedde stromingen ook nog andere kwalitatieve psycho-
therapievormen bestaan, en vooral: dat we voor hetzelfde 
team spelen. Hier is nog heel wat werk aan de winkel. Mijn 
mouwen zijn alvast opgestroopt.

Wat doe je naast de EA? 

Ik probeer tijd te maken voor wat creativiteit en artistiek 
geklieder, en ben dit jaar gestart met een opleiding tekenen 
aan de Academie van Berchem. Leuk!
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PRIKBORD
Educatieve Academie gesloten tussen kerst en Nieuwjaar 

Van 25 december 2019 tot en met 1 januari 2020 zal het secretariaat van de Educatieve Academie 
gesloten zijn. De andere dagen van de kerstvakantie zijn we bereikbaar van 9u00 tot 16u30. 

Tot je dienst! ;-) 

Vlaamse regering herziet KMO-portefeuille  
De Vlaamse overheid heeft op 16 november bekendgemaakt dat het vanaf 1 de-
cember 2019 de tussenkomsten van de KMO-portefeuille zal verminderen. Concreet betekent dit een verlaging van de steun op twee niveau’s, namelijk:

• Vanaf 1 december 2019 geniet een kleine onderneming 30% (ipv 40%) steun, 
een middelgrote onderneming 20% (ipv 30%) steun.• Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro 
(ipv 10.000) steun. 

Nieuwe EXPO  

Om het nieuwe jaar goed in te luiden, verwelkomt de Educatieve Academie een nieuwe tentoonstel-ling in haar gebouwen. I.V.-therapeut Bruno Mertens hangt zijn schilderijen tijdens de kerstvakantie aan onze muren zodat u ze voorjaar 2020 kunt komen bewonderen. Meer info over o.a. de kijkmomenten volgt later! 



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


