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Beste lezer, 

Dat het rare tijden zijn. Paradoxale tijden. Een minuscuul virus legt 
een planeet lam. Een economiegedreven samenleving legt zijn 
lot in handen van wetenschappers en zorgverleners. Een wereld 
van controle en statistische voorspelbaarheid leert omgaan met 
onvoorspelbaarheid. 

In een wereld op zijn kop leren wij omgaan met wat er is en 
beseffen we dat er best veel kan. Wij zijn ontzettend dankbaar 
dat jullie in deze crisis dezelfde kans hebben gezien als wij. Om 
de lessen zoveel als mogelijk te laten doorgaan. Om ze dankzij 
de inzet van docenten en cursisten in de best mogelijke vorm te 
laten doorgaan. Weliswaar in een nieuwe vorm, comfortabel voor 
de ene, uitdagender voor de andere, maar steeds strevend naar 
inhoudelijke kwaliteit en menselijke verbinding. Zodat iedereen zijn 
studies kan voleindigen en dit academiejaar met een goed gevoel 
kan afronden. 

De kers op de taart vindt echter op 5 september plaats. Dan 
zwaaien we de vierdejaars van onze I.V.-therapeutenopleiding uit 
op de Afstudeerdag in Malle. Lees alvast p. 22. Meer info volgt! 
Terwijl je je agenda hiervoor ter hand neemt, kijk je ook best even 
naar ons aanbod Jaaropleidingen (die stilaan vollopen!) en Korte 
Trainingen en Workshops (met enkele nieuwe!). En met vier inter-
views heb je meteen ook zomerlectuur voor je liggen. 

Ik wens je veel leesgenot en een fantastische ‘andere’ zomer!  
Marco Alibertis 
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Je ontvangt deze Interactief op basis van je gegevens in ons adressenbestand. 
Als je dit tijdschrift niet langer wil ontvangen of je 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
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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  
(I.V.) is een postgraduaat in samenwerking met Hogeschool Vives.           
De Educatieve Academie vzw is door de EAP (European Asso-
ciation Psychotherapy) geaccrediteerd tot EAPTI (European Ac-
credited Psychotherapy Training Institute). De Vierjarige Therapie-
opleiding 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

POSTGRADUAAT PSYCHOTHERAPIE IN DE 
INTERACTIONELE VORMGEVING

 MARITA PLAS OVER 
PAST REALITY INTEGRATION 

KORTE TRAININGEN NAJAAR 2020 
THERAPEUTISCH WERKEN MET MENSEN 

MET EEN MIGRATIEGESCHIEDENIS 
BRAINSPOTTING - FASE 1

KINDERWENSBEGELEIDING
WERKEN MET DUPLO-POPPEN IN CONTEXTUELE VERHALEN

KENNISMAKING MET ACT
PRI (PAST REALITY INTEGRATION)

HOOGSENSITIEF & HAPPY (ONLINE)
DE KRACHT VAN NLP
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SCHAAMTE EN KWETSBAARHEID 

GENDER, DE TOCHT VAN DE HELD(IN) IN TRANSITIE 
LICHAAMSGERICHT WERKEN IN DE INDIVIDUELE PRAKTIJK

MET MIDDELENMISBRUIK OMGAAN IN HULPVERLENING
  

WORKSHOPS NAJAAR 2020 
BIOGRAFISCH EN THERAPEUTISCH 

SCHRIJVEN 
STEMEXPLORATIE 

FAMILIEOPSTELLINGEN

LIEVE CURSIST, LIEVE DOCENT 

CREATIVITEIT = INTEGRATIE: 
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PRI kan op 2 manieren helpend zijn:

(1) Voor de therapeut/hulpverlener: als je in het werken 
met mensen in jezelf opmerkt dat een verdedigingsme-
chanisme geactiveerd wordt, wat niets met de cliënt/
patiënt te maken heeft, maar met een oude film die 
ertussen schiet, dan kan je veel meer ontspannen 
werken.
Bijvoorbeeld: je wil een goeie indruk maken als je 
een nieuwe cliënt in je spreekkamer krijgt en je gaat 
heel erg je best doen. Bij nader onderzoek blijkt dat je 
elke keer opnieuw bang bent dat de cliënt ontevreden 
is over je en niet meer terugkomt. PRI helpt om te 
begrijpen en te voelen wat hier gebeurt zodat je een 
volgende keer niet in dezelfde spanning terecht komt.

(2) Voor de cliënten: als je merkt dat een cliënt in angst, 
onzekerheid, etc terecht komt, en je voelt dat de wortel 
hiervan in het ver verleden ligt, kan je heel eenvoudig 
uitleggen, aan de hand van het PRI-kader, hoe dit 
precies in elkaar zit. 

Waar mag de deelnemer aan je 2-daagse zich 
verwachten? 

De theorie wordt uitgelegd en de deelnemers gaan 
oefenen met eigen voorbeelden. Ze leren welke verde-
digingsmechanismen het snelst/het vaakst worden gac-
tiveerd, hoe ze dit kunnen herkennen, en hoe belangrijk 
het is om een vraagteken te zetten bij de perceptie. 

Tussen de twee sessies oefenen ze thuis, om dan 
tijdens de tweede dag te ervaren en te voelen wat het 
verschil is tussen het voelen van oude pijn en het weten 
wat er in het heden werkelijk speelt.

Kan iedereen deelnemen?  

Enkel wie een boek van Ingeborg Bosch gelezen heeft, 
zal het volle voordeel halen uit deze korte training. 
Daarom is dit een voorwaarde om deel te nemen.

Over Marita Plas  

Marita is gecertificeerd therapeut en coach volgens de 
PRI-methode (Past Reality Integration®). 

Haar hart ligt sinds jaren bij het begeleiden van mensen 
die ergens vastlopen in hun leven  en verlangen naar 
verandering en groei. Ze bekwaamde zich eveneen in 
het begeleiden van mensen na een ingrijpend verlies.

Mindfulness en verbindende communicatie  zijn haar 
nieuwste passies.

Meer info op: www.claridad.be 

Marita, hoe ben je in aanraking gekomen met 
PRI? 

Marita: Op het moment dat ik door mijn scheiding ging, 
kreeg ik het boek ‘De herontdekking van het ware zelf’ 
van Ingeborg Bosch in handen. 

Ik voelde me compleet alleen, in de steek gelaten en 
waardeloos. De pijn waar ik doorheen ging voelde on-
draaglijk. Samen met deze verlieservaring kwam ook de 
pijn van oud verlies mee naar boven kwam. Ik begreep 
bij het lezen van het boek dat oude pijn, een vat vol 
oud verdriet dat zo lang dicht was gebleven, ruimte 
vroeg en dat het toelaten van dat verdriet me hielp. 

Het gevoel van totaal verlaten en alleen te zijn hoorde 
niet bij mijn volwassen leven maar bij pijnlijke ervaringen 
van mijn kindertijd. Als volwassen vrouw wist ik dat er 
vrienden voor me waren waar ik bij terecht kon, ook 
in deze moeiljke tijd. Ik was dus in werkelijkheid niet 
alleen.

Wat is PRI precies? 

Past Reality Integration is een methode die ontwikkeld 
werd door de Nederlandse psychologe Ingeborg Bosch.
De essentie van PRI of Past Reality Integration is dat 
onze reacties in het heden worden gekleurd door het 
verleden. Je zou kunnen zeggen dat we regelmatig met 
een gekleurde bril rondlopen, en dat we allemaal een 
persoonlijke ‘bril’ hebben die onbewust voor onze ogen 
terecht komt. Door die bril zien we de film van ons 
verleden en worden we (ongewenst) beïnvloed in ons 
huidige leven.

Een andere vergelijking die voor mij heel helpend is om 
PRI te begrijpen is het beeld van ‘het doek dat valt’: je 
maakt iets mee en onbewust schuift een filmdoek voor 

Past Reality Integration  

het gebeuren en kijk je naar de film van je verleden ipv 
naar wat er werkelijk in het heden gebeurt. Vaak is er 
namelijk niets aan je hand, maar je brein en je lichaam 
reageren ALSOF je terug in die oude situatie terecht 
komt. 

Bijvoorbeeld, je partner vraagt je of er zout in het eten 
zit en je hoort als boodschap ‘ik keur het eten af’ of 
‘ik keur jou af’. hier is onbewust de oude film aan 
het afspelen: je ziet de afkeuring die je als kind hebt 
opgepikt, maar veilig hebt verdrongen, en je hebt geen 
contact meer met je parnter die enkel vraagt ‘of er zout 
in het eten zit’.

De PRI-methode helpt je om in eerste instantie de mo-
menten te gaan herkennen dat het doek valt. Je gaat 
onderzoeken welke waarmneming er preceis voor heeft 
gezorgd dat je werd gecatapulteert naar het verleden. 
De pijn en het verdriet die dan vrij komen, horen bij de 
negatieve ervaring van je verleden. Eenmaal dat dat 
helder is, blijkt het heden verrassend onbelast. 

PRI biedt dus een heel praktische manier om te leren 
zien hoe jouw verleden jouw leven onbewust beïnvloedt. 
Gevoelens en gedragingen zoals angst, boosheid, 
stress en verslavingen dienen als afweermechanismen 
tegen onverwerkte pijn uit het verleden. 

Je leert je emoties beter te begrijpen en je krijgt prakti-
sche instrumenten om blokkades in jezelf op te heffen. 
De methode is bijzonder effectief bij klachten als angst, 
onzekerheid, depressie, stress, evenals bij problemen in 
de relatie en opvoedingsvraagstukken. 
De methode leert je met zeer toepasbare en praktische 
opdrachten om zelfoplossend te werk te gaan.

Wat maakt PRI zo waardevol voor de thera-
peut en hulpverlener? 

Marita Plas over PRI: als je zicht krijgt op de impact van 
je verleden op je leven nu, wordt het heden verrassend onbelast 

Praktische info:  

• PRI 
 Deze tweedaagse training vindt plaats op 
 12 en 19 oktober 2020 van 10u tot 17u. 
 Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en 
 VVTIV–leden)
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WERKEN MET DUPLO-POPPEN 
IN CONTEXTUELE VERHALEN 

Deze vierdaagse richt zich tot hulpverleners en therapeuten 
die op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om gesprekken 
met cliënten visueel te ondersteunen en die voldoende voor-
kennis van het systeemdenken en/of het contextueel gedach-
tegoed hebben. Elke cursusdag start met theoretische dui-
ding en vragen vanuit de oefenmomenten. De docent geeft 
een demonstratie aan de hand van een casus uit de groep en 
in de namiddag kan je actief oefenen in kleine groepjes onder 
supervisie. We staan ook stil bij de eigen positie als hulpver-
lener. Er worden hierbij duplo-poppen, gevoelsfiguurtjes en 
ander materiaal gebruikt.

Begeleider: Freya Van den Bossche
Data: 21 & 28 september, 12 oktober, 9 november 2020 
– 10u tot 17u
Prijs: € 410 / € 340 (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 onder-
nemen 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 de-
pressie, 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: 12 & 19 oktober 2020 - 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

PRI (PAST REALITY INTEGRATION)

In deze 2 dagen maak je kennis met het PRI-gedachtengoed 
van Ingeborg Bosch, bekend van de boeken ‘De herontdek-
king van het ware zelf’, ‘Illusies’, ‘De ontschuldige gevangene’, 
‘PRI en de kunst van bewust leven’ en ‘Onze liefde’. PRI biedt 
je een helder model waarbij je leert te zien hoe jouw verleden 
je huidige leven ongewenst beïnvloedt - er draait constant 
een oude film mee - en een praktische methode om eruit te 
geraken. Je leert als hulpverlener je eigen reacties en emoties 
en die van de client beter begrijpen. Je krijgt een praktisch 
en effectief instrument aangereikt om blokkades in jezelf te 
gaan herkennen, zodat je je werk als hulpverlener zo vrij of 
‘onbelast’ mogelijk kan doen. 

Begeleider: Marita Plas
Data: 12 & 19 oktober 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

(lees het interview op blz 6 en 7) 

HOOGSENSITIEF & HAPPY (ONLINE) 

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 26 oktober 2020, 
maar alle lessen blijven voor minstens 3 jaar beschikbaar.  
Prijs: € 444 als je inschrijft voor 6 oktober, daarna € 510

(lees verder op volgende pagina) 

          KORTE TRAININGEN   NAJAAR 2020
ISLAM IN HET WESTEN: 
CULTUURSENSITIEF THERAPEUTISCH 
WERKEN MET MENSEN MET EEN 
MIGRATIEGESCHIEDENIS 

Eigen aan migreren is dat men het interne (culturele) ka-
der waarmee de externe realiteit gecodeerd wordt, dient 
te herdenken. In de hulpverlening merken we vaak op hoe 
patiënten zoeken om hun migratiegeschiedenis een plaats 
te geven. De culturele en/of religieuze achtergrond kan via 
culturele representaties het psychisch lijden soms kleuren 
in de manier waarop men tracht een verklaring te geven 
aan een symptoom of een klacht. Zijn de waarden en nor-
men in het Westen compatibel met hoe een islamitische 
achtergrond als levenswijze bepaalt hoe men in de realiteit 
staat? Hoe kunnen we het lijden van de islamitische patiënt 
onthalen? Op welke manier speelt de islam een rol in de 
psychische beleving? Wat kunnen we als hulpverlener aan-
reiken om onze islamitische patiënten te helpen?

Begeleider: Amar El-Omari 
Data: 11 en 18 september 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

BRAINSPOTTING - FASE 1 

Brainspotting is een psychotherapeutische methode die 
zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste 
blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve 
wijze beïnvloeden. Het is een laagdrempelige methode 
die zeer effectief en krachtig doorwerkt in de verwerking 
van angstaandoeningen, stressgerelateerde klachten, li-
chamelijke klachten, hechtingsproblematiek, verslavingen, 
ADHD, autistische aandoeningen... Brainspotting laat zich 
uitstekend combineren en integreren met bestaande the-
rapievormen of andere wijzen van begeleiden van mensen, 
maar kan ook op zichzelf gebruikt worden.

Begeleider: Marie-José Boon & Bénédicte Leys
Data: 21, 22 & 28 september 2020 – 9u tot 17u
Prijs: € 650

KINDERWENSBEGELEIDING 

Tijdens deze training staan we stil bij de verschillende ma-
nieren waarop de kinderwens een thema kan zijn in bege-
leidingstrajecten. 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. Daar-
naast krijg je een aantal kaders aangereikt die meer zicht 
bieden op onderliggende drijfveren, belemmeringen en dy-
namieken die spelen bij de wel- of niet-kinderwens, zodat 
je ze kan hanteren in je eigen begeleidingen. 

Begeleider: Miriam De Rycke
Data: 21 en 28 september 2020 - 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

(VOLZET)

Ga naar www.educatieve-
academie.be: 

- om meer informatie te vinden over deze trainingen 

- om je in te schrijven 

- om uitleg te vinden over KMO-portefeuille, opleidings-
cheques, Vlaams Opleidingsverlof en Betaald Educatief 
Verlof
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KORTE TRAININGEN (VERVOLG)

DE SCHADUW VAN DE HULPVERLENER

Als hulpverlener, leerkracht, leidinggevende of coach ken je 
maar beter je eigen schaduw. Die zet je namelijk tijdens je 
werk niet zo maar opzij. Schaduwwerk biedt fascinerende 
inzichten in je eigen Zijn, maar ook in dat van je cliënten, 
leerlingen, teamleden, patiënten of coachees.
Het is een spannend en avontuurlijk onderdeel van per-
soonlijke ontwikkeling want we gaan graven in de sche-
merzone waar zich allergieën, valkuilen, blinde vlekken en 
kleine kantjes ophouden. Hoe beïnvloeden die aspecten 
je dagelijks werk en hoe kan je er toch constructief mee 
aan de slag? Dit onderzoeken we tijdens deze tweedaagse 
rond schaduwwerk, opgebouwd rond voldoende theoreti-
sche kaders maar vooral met veel praktische tools, zodat je 
meteen in de praktijk aan de slag kan.

Begeleider: Lynn Jespers
Data: 10 & 17 november 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

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 ver-
bindingen 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: 20 november & 4 december 2020 – 10u tot 17u 
Prijs: € 205/ € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

LICHAAMSGERICHT WERKEN IN DE 
INDIVIDUELE PRAKTIJK

Onderzoek toont aan dat therapieën waarin gebruik wordt 
gemaakt van de ‘felt sense’ effectiever zijn dan therapieën 
waar dat niet gebeurt. In deze tweedaagse reiken wij jou 
tools aan om via eenvoudige lichaamsgerichte interventies 
de gevoelde ervaring (felt sense) te verkennen en te be-
nutten als therapeutisch middel. We onderzoeken hoe die 
lichamelijk gevoelde ervaringen een gids kunnen worden in 
het therapeutisch proces en ons naar diepere hulpbronnen 
kunnen leiden. We staan stil bij de cyclus van waarneming/
gewaar zijn,  energie vrijmaken en laten stromen, expressie 
en integratie. We doen dit d.m.v. beweging, adem, geluid, 
zowel individueel als in contact. We onderzoeken nuances 
binnen het lichaamswerk: zowel expliciet en stevig als zacht 
en subtiel.

Begeleider: Johanna Descamps & Ida Jonniaux
Data: 30 november & 1 december 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

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

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

Begeleider: Gitte Beaupain
Data: 30 november & 14 december 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

MET MIDDELENMISBRUIK OMGAAN 
IN HULPVERLENING 

Deze tweedaagse opleiding biedt een praktische handleiding 
hoe je als hulpverlener met verslaving (zowel bij de gebruiker 
als bij zijn/haar omgeving) aan de slag kan. Hoe evolueert 
een gelegenheidsgebruiker naar afhankelijkheid en waarom 
is het zo moeilijk om deze progressie te stoppen. Via ver-
schillende 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: Myriam Bruyninckx
Data: 1 & 15 december 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

WORKSHOPS   IEDEREENVO
OR

BIOGRAFISCH EN THERAPEUTISCH 
SCHRIJVEN

Het positieve effect van schrijven wordt door onderzoek 
aangetoond. Al schrijvend ontdek je dingen over jezelf, kun 
je moeilijke gebeurtenissen ‘van je af schrijven’,  je bezin-
nen,  stilstaan bij het familieverhaal, de toekomst anders 
vormgeven... In deze workshop besteden we aandacht aan 
biografisch schrijven (het levensverhaal als middel tot zelfon-
derzoek en zelfreflectie) en aan schrijven als therapeutisch 
middel. Beide staan met elkaar in verband. Naast enige the-
oretische onderbouwing, zal vooral de praktijk centraal staan 
in allerlei oefeningen.
Zowel voor mensen die persoonlijke interesse hebben in dit 
onderwerp als voor begeleiders/hulpverleners die schrijven 
bij cliënten willen toepassen, is de training relevant.

Begeleider: Jeanette Van Hoek
Data: 12 november – 10u tot 17u
Prijs: € 110

STEMEXPLORATIE

Wil je de mogelijkheden van je stem onderzoeken en verder ont-
wikkelen? Wil je de kwaliteiten ervan verbeteren en ze optimaler 
leren gebruiken? Onze spreek- en zangstem is slechts een onder-
deel van wat de stem te bieden heeft.
In deze workshop zoeken we naar andere, onbekende lagen 
van onze stem die energie laat stromen in je lichaam. Je komt 
in contact met je emoties, en legt de verbinding tussen de wereld 
binnenin je lichaam en daarbuiten. We benaderen de stem hier 
als een fysiek en energetisch gegeven waarbij het lichaam in zijn 
totaliteit betrokken is. We werken niet met zang of vanuit tekst. We 
experimenteren met allerlei klanken en zoeken naar meer eenheid 
tussen beweging, ons lichaam en onze stem. We proberen het 
denken en de controle over onze stem los te laten.

Begeleider: Luc Van Nyvelseel
Data: 14 en 21 november 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

FAMILIEOPSTELLINGEN 

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 fa-
milielid heeft recht om erbij te horen. Wordt iemand buitengeslo-
ten, 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.
De workshop duurt één dag en wordt op 2 data gegeven. 

Begeleider: Kris Jonckheere
Datum: 8 september 2020 of 4 december 2020 
    – 10u tot 17u   
Prijs: € 110 eigen opstelling – € 60 representant
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VIND ALLE INFO OP WWW.EDUCATIEVE-ACADEMIE.BE/AANBOD 

BESTE CURSIST & DOCENT, 

DANK JE WEL 

VOOR 
JE BEGRIP,              JE STEUN, 
JE FLEXIBILITEIT EN 
JE DOORZETTINGSVERMOGEN 
IN DEZE BIJZONDERE TIJDEN! 

HET EA-TEAM
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Na de vierjarige I.V.-opleiding ben ik nog één- en meer-
jarige systemische, transpersoonlijke, lichaamsgerichte 
en meditatieve opleidingen gaan volgen die samen met 
mijn artistieke opleiding beeldhouwen een veelzijdig 
speelveld vormen voor mezelf als mens, therapeut en 
docent. 

Ik ben al heel mijn leven creatief bezig omdat ik ook 
heel nieuws- en leergierig ben. Ik kan niet anders dan 
met een opmerkzame waarneming in de wereld staan 
en verbanden leggen. Het zoeken naar manieren om 
expressie te geven aan wat er binnen in mij gebeurt, 
is ook altijd een manier geweest om verbinding aan te 
gaan met mezelf en anderen. Het geeft tegelijk lucht 
en licht en betekenis. Creativiteit en kunstzinnigheid zijn 
voor mij vanzelfsprekende manieren om het unieke en 
het universele met elkaar in contact te brengen. 

Toen ik laatst in retraite was werd me tijdens een 
meditatie heel diep duidelijk hoe moeiteloos en 
vanzelfsprekend ik dingen die mij inspireren doorstroom 
naar anderen. Ik kan het niet anders uitleggen dan dat 
wanneer ik bezield ben door iets, het enthousiast over-
stroomt en hoopt anderen mee te bevruchten. De schat 
bewaren is hem delen. Niet door eenzijdig te doceren 
maar een ervaringsgericht proces op gang te brengen 
waarbij de vonk kan overslaan. Dat is dan niet toevallig 
meestal op een creatieve manier. Het is een moment 
scheppen waarin hoofd, hart en handen of lichaam, ziel 
en geest elkaar ontmoeten en integreren.

“Toch niet tekenen”, hoor ik mijn cliënt (het zou ook 
een student kunnen zijn) zeggen, “Ik ben helemaal niet 
creatief.” “Wat jammer dat iemand je daar ooit van over-
tuigd heeft. Net door jouw unieke manier van creatief 
zijn ben je als kind wel tot volwassene gegroeid.” 

Op de meest basale manier is ‘the creative adult, the 
child who survived’ en zien we in therapie net heel 
erg veel creatieve overlevingen. Het is een loskomen 
van betekenissen rond kunstzinnigheid of artisticiteit. 
Creativiteit is zoveel meer dan dat. 

Omdat op een diepere laag een creatief en een helend 
proces uit eenzelfde bron ontstaan, kan een nieuw 
en bewuster waarnemen en creëren ook voor heling 
zorgen. “Where I create, there I am true”, zei Rilke 
en wanneer ik zelf scheppend bezig ben, studenten 
begeleid in opleidingen en cliënten in de praktijk, merk 
ik dat het onbevangen waarnemen van wat hier en 
nu ontstaat met verf, klei, zand of wat dan ook, iets 
heel waarachtigs onthult. Iets puurs, een glimp van de 
essentie. 

Om werkelijk onbevangen te kunnen kijken, en voorbij 
bestaande scripts en patronen te kijken, is een veilige 
omgeving nodig en moed. Moed om met nieuwe on-
schuld en een speelse blik en houding te laten komen 
wat gezien wil worden. Dat wat ook graag gezien wil 
worden.

Creativiteit = integratie  
Creativiteit is cruciaal voor integratieve psychotherapie. Meer nog, creativiteit ís integratie. Maar wat betekent dit in de praktijk? 
Interactief legt de vraag in een nieuwe reeks interviews voor aan onze docenten. In dit nummer aan docenten Katrien Cassiers en 
Anne Vandenbroucke (verder in deze Interactief).   

Een van mijn favoriete kunstenaars, Louise Bourgeois, 
zei ooit: “Art is restoration. The idea is to repair the 
damages that are inflicted in life, to make something 
that is fragmented - which is what fear and anxiety do 
to a person - into something whole.” 

Ik probeer in mijn lessen, in de opleidingen Kinderthe-
rapie, Zandspeltherapie en Creatieve Interactie, veel er-
varingen en oefeningen mee te geven waarin studenten 
dat aan den lijve kunnen ondervinden. De houding bij 
de begeleiding en het effect van creatieve oefeningen, 
wat het vraagt en wat het mogelijk maakt in een proces. 
In die zin werk ik met heel diverse middelen, maar cre-
ativiteit in een begeleiding gaat natuurlijk verder dan het 
inzetten van kunstzinnige middelen. Het is niet omdat je 
potloden gebruikt dat je creatieve therapie geeft en om-
gekeerd kan er ook heel creatieve therapie zijn zonder 
kunstzinnige middelen. Het integreren van verschillende 
stromingen vanuit afstemming met de cliënt en zichzelf 
vraagt op zich al een creativiteit. 

Dat spelen en bewegen tussen die lagen was voor mij 
net de reden om in 2003 voor Interactionele Vormge-
ving of I.V. te kiezen. Ik was destijds in begeleiding bij 
een I.V.-therapeut en heb hem magisch intrapsychische, 
interpersoonlijke en transpersoonlijke lagen zien en voe-
len samenbrengen en dat heeft mij erg veel gebracht 
en geleerd. Dat wou ik ook. 

Een gesprek met I.V.-docente Katrien Cassiers 

Voor een integratief werkende therapeut als Katrien Cassiers is de stelling een vanzelfsprekendheid. 
Ze heeft geen voorkeur voor een of andere stroming: de som is net het boeiende. Heel haar leven is 
ze trouwens meer een verbinder dan een afscheider, vertelt ze. Uiteindelijk heeft alles met alles te 
maken en zijn stromingen soms maar talige of conceptuele verschillen tussen iets dat misschien in 
wezen over hetzelfde gaat. Ze weet niet meer of er een verschil is tussen binnen en buiten, boven en 
beneden, tussen intra en intern. Zo blijkt ook uit haar getuigenis hieronder. 

“Art is restoration. The idea is to repair 
the damages that are inflicted in life, 

to make something that is fragmented 
- which is what fear and anxiety do to a 

person - into something whole.”

Louise Bourgeois
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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 - 10 dinsdagen 
Prijs: € 1145 / € 1345 (met basismodule)

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 - 8 maandagen 
Prijs: € 930 

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 - 10 dinsdagen  
Prijs: € 1145 

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 - 6 maandagen 
Prijs: € 698 

(NIEUW)

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 - 17 maandagen
Prijs: € 1700

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 - 8 dinsdagen 
Prijs: € 930 / € 1130 (met basismodule)

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. - 18 dinsdagen 
Prijs: € 1825 / € 2025 (met basismodule)

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 - 10 maandagen 
Prijs: € 1145 / € 1345 (met basismodule)

JAAROPLEIDINGEN 

(VOLZET)

Ga naar www.educatieve-academie.be: 
- om meer informatie te vinden over deze trainingen 
- om je in te schrijven 
- om uitleg te vinden over KMO-portefeuille, opleidingscheques, Vlaams Opleidingsverlof en Betaald Educatief Verlof
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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 - 6 dinsdagen 
Prijs: € 698 

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 - 10 dinsdagen 
Prijs: € 1145 

(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 - 6 dinsdagen 
Prijs: € 698 

NIEUWE 
DATA! 
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een jaaropleiding van 10 dagen, hier op EA. Ik deed 
dit toen onder stimulans van Hilde Vleugels, die tevoren 
reeds een korte training daarrond gaf. Zo leerde ik zelf 
trouwens de Educatieve Academie kennen in 1999. 
Maar ik had teveel werk, dus in 2015 stopte ik. Hilde 
bleef echter aan mijn mouw trekken. Ze vond het zonde 
dat theater uit het EA-aanbod was verdwenen. Kunst en 
creativiteit is en blijft heel belangrijk op EA en Hilde heeft 
zelf theaterroots. 
Een tweetal jaar geleden organiseerden we terug een 
tweedaagse rond (improvisatie-)theater en therapie, 
maar als snel voel je dan dat twee dagen heel kort is 
om er echt in te vliegen. Dus heb ik me toch opnieuw 
laten verleiden… 

Krijgt theatertherapie bij de EA een bijzondere 
dimensie? De IV-driehoek hanteert immers 
ook theaterelementen (regisseur, acteur, 
publiek).  

Ja die driehoek speelt zeker mee. Maar het voor-
naamste is dat we ook bij deze breed gaan kijken. Niet 
alleen naar psychodrama van Moreno, maar linken 
naar andere richtingen zoals archetypes van Jung, 
psychologie van de zelven van Stone, mindfulness, 
systeemtherapie…

Tot wie richt je je met je jaaropleiding? 

Tot therapeuten, mensen die begeleiden rond persoon-
lijke groei. Dus niet tot acteurs die therapievaardigheden 
willen leren, maar therapeuten die theatermethodieken 
willen inzetten. 

Is deze opleiding vooral gericht naar therapeu-
ten en hulpverleners die met groepen werken 
of is het ook voor individueel werk? 

Het is natuurlijk bij uitstek iets dat zich leent voor 
groepen. Er zijn natuurlijk wel oefeningen die vertaald 
kunnen worden. Toch is die groepsnadruk wel belangrijk 
om te weten. 

Waarom zouden we theater, en dan ook im-
provisatietheater, aan therapie koppelen? 

Dramatherapie is een meer gekende term. Drama 
betekent oorspronkelijk in het Grieks ‘handeling’, ‘ver-
richting’, ‘bewuste daad’. Drama is het stellen van een 
bewuste daad in het bijzijn van anderen. In dat opzicht 
sluit het erg aan bij therapie omdat het stellen van 
bewuste handelingen een essentiëel onderdeel uitmaakt 
van groei. Wij kozen meer dan 15 jaar geleden bewust 
voor de tem Theatertherapie om het onderscheid te 
maken. We leiden immers niet op tot dramatherapeut 
maar we willen de werkvorm ‘theater’, toevoegen aan 
het arsenaal van de therapeut of begeleider. Het is een 
speelse manier om met soms zware thema’s aan de 
slag te gaan 

Waarom impro?

Improvisatietheater is as such een modernere vorm van 
theater. Het eigene ervan is dat je heel erg in het hier 
en nu werkt. Enkele basiselementen van improvisatie-
theater zijn heel vertaalbaar naar en bruikbaar in het 
dagelijkse leven. Denk maar aan ‘accepteren’, ‘ja zeg-
gen’ (maar wel in contact met je eigen binnenkant) en 
‘loslaten’. Mochten we dat allemaal makkelijker kunnen 
in het leven, dan zouden we misschien al wat geluk-
kiger zijn. ;-) Dus als je dat al spelend kan ontwikkelen, 
kan je het als mindset misschien wel meenemen. 

Speels met zware thema’s aan de     slag gaan

In de volksmond is komedie spelen net iets 
onechts brengen, zelfs iets verbergen ipv iets 
onthullen. Hoe werkt dat binnen therapie? 

Ja, theater betekent ook aanstellerij. Als we willen 
groeien of evolueren, moeten we soms buiten onze 
comfortzone treden. We moeten nieuw gedrag stellen. 
‘Doen alsof’ kan daarbij helpen. Denk maar aan ‘fake it 
till you make it’. 
Soms kom je door te ‘doen alsof’ in aanraking met iets 
dat er diep vanbinnen toch wel zit, wat je misschien zelf 
niet wist. En dat kan je verrijken. Als je kan doen alsof 
je je bijvoorbeeld zelfzeker voelt, kan dat je gevoel van 
zelfvertrouwen vergroten. Iedereen heeft dat al wel eens 
ervaren: als je lang doet alsof je bang bent of boos (al 
spelend), dan voel je dat je het misschien echt dreigt 
te worden. 

We kennen je als therapeute en docente, maar 
heb je zelf ook een theaterachtergrond? 

Ja, ik heb een improvisatietheaterachtergrond. Ik zette 
daarin mijn eerste stappen in 1993… Ik sloot al snel 
aan bij Inspinazie en volgde opleiding in België, maar 
vooral in het buitenland omdat er in België nog niet 
zoveel bestond. Zo volgde ik een summer school in 
Canada bij de grondlegger Keith Johnstone in 1999. 
Ik heb altijd mijn therapeutschap gecombineerd met 
theater. Ik hou van die afwisseling. Het spel naast het 
serieuze. 

Tot voor kort was deze opleiding een korte 
training, nu is het een Jaaropleiding. Vanwaar 
die uitbreiding? 

Eigenlijk is het andersom. Ik gaf een 8-tal jaar lang 

Suzanne Kempeneers over de jaaropleiding (Improvisatie-)theater         & therapie

“It is in playing and only in playing 
that the individual child or adult is 
able to be creative and to use the 

whole personality, and it is only in 
being creative that the individual 

discovers the self.”
 

Donald Woods Winnicott

Improv is the greatest form 
of therapy and is so much more fun 

than lying on the couch.

Robin Williams

Lees meer over deze Jaaropleiding 
op blz 18 van deze Interactief! 

Not, as we think, our personality is 
our true self, but our imagination is.

Keith Johnstone
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AFSTUDEERDAG    2019-2020
De Educatieve Academie nodigt je graag 
uit op de afstudeerdag van onze vierjarige 
therapeutenopleiding in de Interactionele 
Vormgeving. 

Zaterdag 5 september 2020*
Provinciaal Vormingscentrum Malle
Smekenstraat 61 - 2930 Malle

Na vier jaar opleiding, zwaaien wij onze 
studenten uit. Op deze dag presenteren de 
afstudeerders hun eindwerk en ontvangen 
ze tijdens een feestelijk slotritueel hun ge-
tuigschrift.

Therapeut, hulpverlener, arts, of gewoon 
een gezonde interesse in alles wat met 
psychisch welbevinden en therapie te 
maken heeft? 

Ook jij bent welkom! 
Op deze jaarlijkse afstudeerdag kan je 
namelijk smullen van een rijk buffet aan 
interessante presentaties rond evenveel 
boeiende thema’s door onze kersverse 
I.V.-psychotherapeuten. Kom dat zien!

Meer info volgt. Houd daarom onze web-
site en Facebookpagina goed in het oog!  

(*) Datum onder voorbehoud: planning is onderhevig aan de dan             geldende Coronamaatregelen. 
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Onderschrijf je de stelling ‘Creativiteit = integra-
tie’? Of zou je hem willen aanpassen of aanvul-
len? Roept hij associaties op?

Ik werk heel vaak met mensen bij wie dissociatie een 
belangrijk element is van de overleving, daar is werken naar 
integratie het doel. Creativiteit is hierbij een heel belangrijke 
factor, maar bij dissociatie is dit niet het enige. Daar is het 
heel belangrijk om verbinding te herstellen daar waar deze 
werd verbroken. 
 

er verschillende na elkaar volgen. Nu zou ik kiezen voor 
een integratieve opleiding, maar toen koos ik voor een 
Cliënt-Centered opleiding omdat het (volgens mij) een 
heel goede basis gaf. 
Als je ondertussen reeds 30 jaar werken op de teller 
hebt staan, is dit natuurlijk een ander gegeven. Onder-
tussen heb ik verschillende opleidingen en bijscholingen 
gevolgd en gaandeweg breng je het allemaal bij mekaar 
in de manier waarop je te werk gaat. Er ontstaat een 
kruisbestuiving tussen de verschillende kaders.  

Werk jij vooral naar intrapsychische, interper-
soonlijke, transpersoonlijke integratie?

Ik ben het minste thuis in het transpersoonlijke kader, 
maar ik vertrek wel vanuit de gedachte dat bij heling 
van trauma acceptatie en loslaten belangrijk zijn. Je kan 
je geschiedenis niet veranderen, je kan er wel anders 
mee leren omgaan en het op een andere manier 
plaats geven. Ik wil op een positieve manier kijken naar 
de “symptomen en syndromen”, al zal ik ze nooit zo 
benoemen. Ik wil vooral de onderliggende opbouwende 
bedoeling ervan leren kennen en van daaruit leren 
zoeken naar een weg naar heling. 

En hoe kijk jij naar het belang van creativiteit 
in therapie?  Het werken met kunstzinnige 
middelen? En creativiteit in een ruimere 
betekenis?

Ik vertrek bij slachtoffers heel erg vanuit hun eigen 
overlevingsstrategieën en van daaruit gaan we op zoek 
naar wat er nodig is om toch meer gezonde coping te 
bekomen. Ik vind dat mensen zeer creatief zijn in de 
manier waarop ze zichzelf proberen overeind te houden 
en het vergt vaak ook heel wat creativiteit om deze om 
te buigen. Ik ben zelf minder thuis in de kunstzinnige 
middelen, maar ik ben wel erg creatief in het gebruik 
van taal en beelden, metaforen.  

Hoe ben je met de Educatieve Academie (EA) 
in contact gekomen?

Ik heb, nog voor het ontstaan van Educatieve Academie, 
Hilde leren kennen tijdens een jaaropleiding “Verwerking 
van incest”, gegeven door Magdaleen De Bruyckere, 
mijn moeder. Zij gaf deze opleiding toen nog in een an-
der instituut. Bij de oprichting van Educatieve Academie 
heeft mama ervoor gekozen om deze opleiding aan te 
bieden aan EA. 
Hilde en Bruno zijn zeer goed bevriend geworden met 
mama en zo heb ik, zijdelings, altijd van hen blijven 
horen. Vele jaren later kozen mama en ik ervoor dat ik 
haar opleiding zou verder zetten en zo ben ik één van 
de docenten in EA geworden. 

Welk aspect binnen de (integratieve) psycho-
therapie maakt passie in je los?  

Ik heb al vroeg in mijn carrière vooral gekozen om te 
werken met mensen die slachtoffer zijn van geweld 
of misbruik in hun kindertijd. Ik heb een ongelooflijke 
bewondering voor de veerkracht die vele slachtoffers 
hebben en voor de vele, vaak zeer creatieve manieren 
die ze ontwikkeld hebben om overeind te blijven. Ik 
blijf mezelf een bevoorrecht getuige vinden van het 
groeiproces dat cliënten doormaken, ik mag er telkens 
bij zijn als kleine stappen gezet worden!

Wat heeft je gemotiveerd om docent te 
worden? 

Ik denk dat het een combinatie van verschillende facto-
ren was. Enerzijds was er het gevoel dat ik, vanuit mijn 
jarenlange ervaring, wel iets kon doorgeven aan andere 
collega’s. Ik geloof heel sterk in mijn visie en de manier 
waarop ik omga met cliënten met trauma. Anderzijds 
was er het “legaat” van mijn moeder, haar passie, haar 

Creativiteit = integratie  
Creativiteit is cruciaal voor integratieve psychotherapie. Meer nog, creativiteit ís integratie. Maar wat betekent dit in de praktijk? 
Interactief legt de vraag in een nieuwe reeks interviews voor aan onze docenten. In dit nummer aan docenten  Anne Vandenbroucke 
en Katrien Cassiers (eerder in deze Interactief).   

gedrevenheid, waar ik zoveel van geleerd heb. Het was 
voor haar zeer belangrijk dat dit niet verloren zou gaan 
en gelukkig zagen Bruno en Hilde dit ook zo en kreeg 
ik van hen die kans. 

Welke opleiding of onderdeel van opleidingen 
doceer je op de EA?

Ik geef nu al verschillende jaren de jaaropleiding 
“Trauma”. Daarnaast geef ik een tweedaagse “Verwer-
king van seksueel misbruik” en de tweedaagse “Het 
gekwetste kind” in het eerste jaar van de vierjarige 
therapeutenopleiding in de Interactionele Vormgeving. 

Wat beweegt / bewoog je om precies deze 
vakken te geven?

Ook daar spelen enerzijds het legaat van mijn moeder 
mee en anderzijds mijn eigen interesse en specialisatie. 
Ik wou al heel vroeg psychologe worden en ik ben al 
van tijdens mijn middelbare school gegrepen door het 
leven van slachtoffers via enkele schoolvriendinnen. 
Ik heb voor mijn masterproef het thema ”seksueel 
misbruik” gekozen. Ik heb het geluk gehad dat ik mijn 
carrière ook daar rond heb kunnen uitbouwen. Gaan-
deweg merkte ik dat er heel veel linken te leggen zijn 
tussen verschillende vormen van trauma en hechting. 
De interesse is er altijd gebleven. 

Hoe kijk jij naar het integratieve aspect van 
psychotherapie en integreer je zelf verschil-
lende therapeutische benaderingen?

Als beginnend therapeut leek het mij onmogelijk om al 
te werken vanuit een integratie van verschillende bena-
deringen. In het begin van mijn carrière bestonden er 
nog geen integratieve opleidingen. Je had de verschil-
lende hoofdstromingen en je moest er eentje kiezen of 

Een gesprek met docente Anne Vandenbroucke 
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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 30% van 
het inschrijvingsgeld. Meer info vind je op www.kmo-portefeuille.be of via het gratis nummer 1700 van de Vlaamse 
overheid.

Ben je werknemer? 
Onder bepaalde voorwaarden kan je voor de langlopende cursussen (therapeutenopleiding en jaaropleidingen) bij 
Educatieve Academie vzw beroep doen op het systeem van opleidingscheques. 

Meer info vind je op www.vdab.be

WIJ ZIJN ERKEND DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ALS OPLEIDINGSVERSTREKKER BINNEN BEIDE SYSTEMEN.

PRIKBORD
Openingsuren tijdens Corona & de zomervakantie

Van 1 juni t.e.m. 31 augustus is het secretariaat fysiek geopend iedere dinsdag en 
donderdag van 9u tot 13u én op afspraak. 
Tijdens diezelfde periode is het secretariaat telefonisch bereikbaar op maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag van 11u tot 15u. 
Je kan ook al je vragen per mail stellen: info@educatieve-academie.be

Tot je dienst! ;-) 

I.V.-afstudeerdag van onze 
laatstejaars op 5 september  

Ben je net als wij benieuwd naar de eindwer-
ken van de laatstejaars van onze vierjarige 
opleiding? 
Kruis alvast zaterdag 5 september in je 
agenda aan. Meer info volgt!  

10de Europese congres van de 
EAIP verhuist naar 2021 

De European Association for Integrative 
Psychotherapy (EAIP) heeft beslist zijn 10de 
Europese congres in Athene naar 8, 9 en 10 
oktober 2021 te verplaatsen. 

Wil je graag zelf een ‘abstract’, een weten-
schappelijk onderwerp aandragen? Of heb je 
andere vragen? Mail je vragen en suggesties 
naar pasimaki@otenet.gr                          

Meer info op: https://eaipathens2020.eu/  



LEES MEER OVER ONZE JAAROPLEIDINGEN, 
KORTE TRAININGEN EN WORKSHOPS!

WWW.EDUCATIEVE-ACADEMIE.BE




