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Beste lezer, 

Na een ongewone afronding van het academiejaar krijgen we 
een iets meer vertrouwde start. Ja, volwassenenonderwijs mag 
officieel doorgaan! Zoals het er nu uitziet, gaat het overgrote 
deel van onze opleidingen trouwens live in onze lokalen door. 
Uiteraard met respect voor de bestaande Corona-maatregelen, 
maar onder voorbehoud van nieuwe. 

Wat deze periode echter zo bijzonder blijft maken, is jullie 
vertrouwen in de EA. Toen we verplicht online zijn gegaan of 
inhaallessen hebben ingelast, zijn jullie ons gevolgd. En nu blijkt 
dat meer dan de helft van onze nieuwe Jaaropleidingen bijna 
of helemaal volzet zijn en dat de inschrijvingen voor Korte Trai-
ningen en Workshops ook binnenlopen. Sommige wachtlijsten 
zijn zelfs zo lang dat we extra data overwegen.  

Namens alle EA-collega’s wens ik jullie dan ook te danken 
én welkom te heten voor een pracht van een nieuw acade-
miejaar. Hoe dit er uit ziet, zie je op onze opleidingenkalender 
(blz 10 en 18). Geniet alvast van deze Interactief met 4 verse 
interviews vol integratieve creatieve inspiratie. Enne... als je het 
haalt: wees op 5/9 welkom op Facebook om onze Afstudeer-
ders online uit te zwaaien! 

Van harte,   
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  
(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
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Marco, de koepelorganisatie notaris.be 
meldde een groter aantal echtscheidingen 
als neveneffect van Corona en de lockdown. 
Denk je dat koppeltherapie de statistieken ten 
goede had kunnen (of nog kan) beïnvloeden?

Ik denk het wel. Ook al is koppeltherapie, net zoals 
andere vormen van psychotherapie, geen wondermid-
del, er zijn voldoende aanwijzingen dat koppeltherapie 
een heilzaam effect heeft op de manier waarop koppels 
met crisissen omgaan. Door ruimte te geven aan span-
ningen en emoties, een omgeving te creëren waarin 
deze er mogen zijn en niet veroordeeld worden, komen 
er vaak helende dynamieken op gang. Ik ga ervan uit 
dat koppels in de meeste gevallen op zijn minst één 
zaak gemeen hebben wanneer ze in therapie komen: 
het verlangen om begrepen, gezien, geliefd te worden 
door de ander. De geoefende therapeut kan dit als 
hefboom gebruiken om terug tot veilige verbinding te 
komen. Verbinding die nodig is om moeilijke dialogen 
aan te gaan, en problemen of meningsverschillen op te 
lossen (of te accepteren). 

Ook los van Corona lijkt onze samenleving en 
het publieke leven zich door polarisering en 
scheldgedrag te kenmerken. Is de nood aan 
koppeltherapie groot?  

We merken inderdaad met zijn allen dat de extremen 
in de samenleving groter worden ten koste van het 
midden, de dialoog, het compromis. Het is volgens mij 
nodig om met mekaar in dialoog te gaan op andere 
lagen dan alleen de inhoudelijke laag, en hier als mens 
de nodige vaardigheden voor te ontwikkelen. Als we 
polariteit en agressie willen aanpakken, dan is het in 
eerste plaats nodig om de bereidheid op te brengen 
om verder te kijken dan de buitenkant. Vanwaar 
komen deze extreme stellingen en emoties? Wat 
ligt daaronder? Waar zit het onvervuld verlangen, de 
kwetsuren waardoor mensen geen andere keuze lijken 

Zoeken naar haalbare sleutels tot  

te hebben dan toevlucht te nemen tot het extreme? 
De antwoorden op deze vragen leiden automatisch tot 
meer empathie en de notie dat we mekaar nodig heb-
ben. Dit klinkt idealistisch, en misschien is het dat ook 
op het niveau van samenleven, maar op het niveau van 
een koppel of een gezin zijn dit zeer haalbare sleutels 
tot herstel.

Kan je in enkele kernwoorden aangeven wat 
je als cursist van de Jaaropleiding Koppelthe-
rapie bij de EA mag verwachten? 

Wetenschappelijk en creatief 
Integratie en verbinding 
Werken met gedrag, emotie en cognitie 
Verbreding en verdieping 
Intrapersoonlijk, interpersoonlijk en transpersoonlijk

Waarin onderscheidt deze opleiding Koppel-
therapie zich van andere opleidingen?

De opleiding bouwt voort op de fundamenten van de 
Interactionele Vormgeving (I.V.), de eerste integratieve 
psychotherapiestroming in België die ook aan deze 
academie onderwezen wordt. We werken kracht- en 
cliëntgericht, en zoeken vanuit samenwerking naar een 
vorm die past bij de unieke ervaringswereld, perspec-
tieven, copingsmechanismen, enz… van het koppel én 
de partners als individu. 

Het I.V.-model vormt de basis en zorgt ervoor dat we 
tot een echte integratie kunnen komen van de soms ver 
uit mekaar liggende therapeutische modellen. Daarom 
voorzien we ook een tweedaagse Basismodule I.V. voor 
geïnteresseerden die geen I.V.-achtergrond hebben. 

Het resultaat is een heel breed inzetbare, en praktisch 
bruikbare opleiding om op een degelijke manier met 
koppels te kunnen werken, als therapeut, maar ook als 

Marco Alibertis over de Jaaropleiding Integratieve Koppeltherapie
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maatschappelijk werker, gezins- en contextbegeleider, 
enz…

Tot wie richt deze opleiding zich?

Deze opleiding richt zich tot therapeuten, counselors 
en coaches, en verder ook tot elke andere professional 
die in het werkveld te maken krijgt met koppels in 
moeilijkheden.

Brengen cursisten ook eigen cases aan?

Het werken met de eigen casussen is een belangrijk 
onderdeel van de opleiding, en zorgt voor een onmid-
dellijke vertaling naar het werkveld. De eigen voorbeel-
den komen aan bod tijdens de lessen, om bepaalde 
kaders te illustreren of toe te passen, in demo’s en in 
het oefenen in kleinere groepjes.

Over Marco Alibertis 

Marco (°1974) is algemeen directeur van de Educatieve 
Academie en docent binnen het postgraduaat Psycho-
therapie in de Interactionele Vormgeving (I.V.) en de 
Jaartraining Integratieve Koppeltherapie.

Hij studeerde orthopedagogie en gezinswetenschap-
pen en genoot verder o.m. de opleidingen I.V., EFT en 
diverse trainingen rond intrafamiliaal geweld, echtschei-
dingsproblematiek en nieuw samengestelde gezinnen. 
Beroepsmatig is hij naast de therapiepraktijk in het 
verleden actief geweest in de gehandicaptensector, en 
de laatste jaren in het Algemeen Welzijnswerk, meer 
bepaald in de Bezoekruimte, waar hij (ex-)gezinnen 
begeleidde bij een verbroken of verstoord ouder-kind 
contact.

Zoeken naar haalbare sleutels tot  

Praktische info  

 De Jaaropleiding Integratieve Koppeltherapie vindt 
 op 10 maandagen plaats, telkens van 10u tot 17u.  
 De opleiding loopt van 5 oktober t.e.m. 7 juni.  
 Prijs: € 1145 of € 1345 met I.V.-basismodule. 

herstel voor koppel en gezin 
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Zandspel is ook wel creatieve therapie met behulp van 
zand en minifiguren. Het is diepgeworteld in de Jun-
giaanse therapie met zijn actieve imaginatie en nodigt 
de mens uit, of biedt eerder een veilige ruimte, om 
bestaande scripts los te laten en als het ware zijn homo 
ludens, spelende mens, vrij spel te geven. 

Het werken met een ronde of rechthoekige zandbak 
waar je letterlijk met je handen mag in woelen, graven, 
voelen, bewegen, brengt volwassenen en kinderen 
terug in contact met het speelse kind in zichzelf én 
raakt een universeel gevoel van thuiskomen in het hier 
en nu en het lichaam. 

De materialen, zand, water en minifiguren letterlijk 
vormgeven en tot een beeld laten samenkomen in de 
bak brengt het onbewuste tot leven. Brengt de onder-
stromen aan het licht. 

Handen doen dingen die hoofden     niet voor mogelijk houden 

Dit zichtbaar worden is tegelijk een speels en diep-
gaand proces. 

Speels omdat we onszelf, omwille van de verbeelding 
en de figuren, ontslaan van scripts, zelfafwijzing en 
ego-constructies. “het gaat nergens over”. Speels ook 
omdat we als cliënt en therapeut éven benieuwd zijn 
naar wat er komt en ons laten verwonderen door de 
kleine wereld die voor ons ontstaat. Speels omdat er 
geen actuele betekenis gevraagd wordt en daardoor 
alles in beweging kan zijn en blijven en een nieuw nar-
ratief kan vormkrijgen. 

Diepgaand omdat we werken met het onderbewuste en 
dus verlangen en angsten, schaduw en licht, demonen 
en hulpbronnen verschijnen en een plaats krijgen. 
De tocht van de held wordt neergezet. Het nog-niet-
bewuste krijgt een bodem en een ruimte. Diepgaand 
omdat het een niet - verbale werkvorm is die een appel 
doet op het zelfhelend vermogen voorbij ons intellect 
en wat we begrijpen. We spreken de ruime verbeelding 
aan, op alle mogelijke lagen en openen zo nieuwe 
mogelijkheden.

Over Katrien Cassiers 

Katrien Cassiers (°1973) werkt als psychotherapeute 
in een eigen praktijk te Wilrijk voor mensen van 6 tot 
86 jaar. 
Daarnaast geeft ze ook vormingen aan leraren en hulp-
verleners. Oorspronkelijk pedagogisch geschoold heeft 

Praktische info:  

 De Jaaropleiding Zandspeltherapie vindt op 8 
 maandagen plaats, telkens van 10 tot 17 uur. 
 De opleiding loopt van 12 oktober t.e.m. 31 mei. 
 Prijs: € 930. 

Katrien Cassiers over de Jaaropleiding Zandspeltherapie

Onze opleiding Zandspeltherapie bestaat dit jaar 10 jaar als Korte Training en 3 jaar als Jaaropleiding. 
Toch blijkt deze therapievorm nog vragen op te roepen bij geïnteresseerde therapeuten en hulpver-
leners. Richt spelen met zand zich vooral tot kinderen? Is het een vorm van Creatieve Therapie? En 
moet je dan een zandbak in je praktijk inrichten? Het korte antwoord is neen, ja en neen. Katrien 
Cassiers die de opleiding heeft vormgegeven, staat uitgebreider stil bij de kracht en het bijzonder 
laagdrempelige karakter van de therapievorm. 

An image could offer greater 
therapeutic engagement and 

insight than words alone. 
Jung
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Handen doen dingen die hoofden     niet voor mogelijk houden 

Zandspel is een non-verbale werkvorm die met volwas-
senen en kinderen/jongeren en meerdere personen 
tegelijk gebruikt kan worden. 

In de opleiding komen zowel de houding en rol van 
de therapeut aan bod, die een oordeelloze transitie-
ruimte schept waarin vooral de aanwezigheid én soort 
vraagstelling erg doorleefd geoefend wordt alsook 
verschillende mogelijke werkwijzen met de zandbak. 
Elke lesdag heeft een nieuwe ‘soort zandbak’ centraal 
staan die op een andere manier in het therapeutische 
traject inzetbaar is. 

Wie een honger heeft naar meer archetypische, nar-
ratieve en Jungiaanse tools in zijn integratieve praktijk, 

Katrien Cassiers over de Jaaropleiding Zandspeltherapie

The debt we owe 
to the play of the imagination 

is incalculable. 
Jung

You can discover 
more in an hour of play 

than in a year of conversation. 
Plato

ze na jaren voor de klas de overstap gemaakt naar het 
individueel werken met kinderen, gezinnen en volwas-
senen. Als I.V.-therapeute krijgt het therapeutische 
proces een unieke vorm in interactie met de cliënt. “Vol 
verwondering ruimte scheppen voor en getuige zijn van 
de groei van ieder kind, gezin of persoon of team…” 

Ze geeft les in de jaaropleiding Zandspeltherapie, de 
Integratieve Creatieve Opleiding en de Gespecialiseerde 
Jaaropleiding Kindertherapie. Ze geeft ook meerdere 
Korte Trainingen en is mentor en supervisor in de 
vierjarige I.V.-opleiding.

of je nu met volwassenen of jongeren werkt, zal 
zeker aan zijn trekken komen. De spelende mens 
zal zich kunnen verlekkeren op vrij spel dat ook nog 
transformerend is. De sensorisch-motorische beleving 
is immers erg aanwezig en bovendien ligt er op zand 
vaak geen trauma zoals dat wel het geval kan zijn op 
verf of klei.

Zelf heb ik wonderen zien gebeuren doordat handen 
dingen konden doen die hoofden niet voor mogelijk 
hadden gehouden. Ik heb inzichten en vraagtekens 
zien verschijnen en nieuwe paden zien gebaand 
worden. Ik heb letterlijk nieuwe perspectieven zien 
ontstaan en het heerlijke niet-weten als therapeutisch 
krachtmiddel.
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SCHOOLJAAR 2020-2021

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)

(zie ook interview op blz 6 en 7)

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

(NOG 2 PL.)
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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 

(zie ook interview op blz 8 en 9)

INTEGRATIEVE ROUW- 
EN VERLIESBEGELEIDING

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 

(NOG 3 PL.)

(VOLZET) (VOLZET)
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(NIEUW)
(NOG 1 PL.)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 

(VOLZET)
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NIEUWE 
DATA! 
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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.
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AFSTUDEERDAG    2019-2020
Therapeut, hulpverlener, arts, of gewoon 
een gezonde interesse in alles wat met 
psychisch welbevinden en therapie te 
maken heeft? 

Ook jij bent welkom, maar... 
omwille van Corona kunnen we slechts 
een beperkt aantal kijklustigen ter plekke 
toelaten. 
Je zal op onze Facebookpagina het slot-
ritueel echter live kunnen volgen.   

Houd Facebook en onze site in het oog!    
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Annelies, hoe ben je in aanraking gekomen 
met ACT?

Dat weet ik niet eens zo precies meer. Opeens was het 
alom aanwezig in het hulpverleningslandschap: artikels, 
boeken, lezingen, ... Ik ben er zelf voor het eerst mee 
aan de slag gegaan voor een workshop in het CGG 
waar ik destijds werkte en waar ze een heel draaiboek 
hebben gemaakt om ACT groepen te leiden. Daarna is 
het vooral mede trainer Moniek Van Oss geweest, die 
me verder heeft ingewijd. 

Waar staat ACT precies voor?

Acceptance & Commitment Therapy. ACT stelt: aan-
vaard datgene wat je niet kan veranderen en engageer 
jezelf om te veranderen wat je wel kan om je leven naar 
een hoger plan te brengen. Je leert je m.a.w. enerzijds 
richten op zaken die je rechtstreeks kan beïnvloeden, 
zoals je eigen gedrag. Anderzijds leer je de pogingen 
tot controle lossen over ervaringen die je niet direct 
kunt beïnvloeden, zoals je emoties en de inhoud van 
je gedachten. Het gevecht tegen zaken waar je niets 
aan kan veranderen creëert energielekken. Dat gaat 
uiteindelijk ten koste van je levenslust. Daarom legt ACT 
de nadruk op een accepterende houding t.o.v. moeilijke 
emoties en gedachten. Zo komt er energie vrij die je 
kan investeren in wat jou inspireert. 

Hoe kan ACT je als therapeut, counselor of 
coach precies helpen?

In de eerste plaats kan ACT je echt vooruit helpen als 
mens. Zelf beschouw ik het als een levenskunst waarin 
je je steeds dieper kan verfijnen. Als je de principes 
van ACT op je eigen leven toepast, dan leer je beter 

Je leven naar een hoger plan brengen 
door aanvaarding en engagement

connecteren met jezelf en met je omgeving. Je krijgt 
handvatten om gezond en best ook wat speels om te 
gaan met zaken waar je het moeilijk mee hebt. Je krijgt 
meer oog voor de link tussen lichaam en geest. Je leeft 
dan minder vanuit je hoofd en bent meer aanwezig in 
je eigen lijf, in het hier en nu. Je gaat er bewuster door 
in het leven staan. Je leert milder omgaan met je eigen 
tekortkomingen en vooral: je laat je er minder door 
tegenhouden om voluit te leven. 

Ons mens-zijn is uiteindelijk het instrument dat we als 
therapeut, counselor en coach inzetten om cliënten te 
ondersteunen in hun proces. Hoe beter je je kan verbin-
den met jezelf, zowel met je kwaliteiten als je donkere 
kanten, hoe beter je in staat bent je ook te verbinden 
met de ander. 

Daarnaast is het zeker zo dat, als je een beetje 
beslagen bent in ACT, je al snel de vinger leert leggen 
op waar de cliënt precies vastloopt. De oorzaak van 
psychisch lijden heeft te maken met psychologische 
rigiditeit. Het doel is om de cliënt te helpen een brug 
te slaan naar psychologische flexibiliteit. Dat gaat via 6 
kernprocessen die een helder kader scheppen om met 
cliënten aan de slag te gaan. 

Waar richten jij en Moniek je tijdens deze 
2-daagse training precies op?

ACT is veelzijdig en best complex. Vandaar dat we in 
een tweedaagse enkel een kennismaking met ACT kun-
nen aanbieden. We raken alle essentiële onderwerpen 
aan door stil te staan bij de hexaflex van ACT die de 6 
kernprocessen weergeeft: 
• Acceptatie: bereidheid om vervelende gedachten, 

gevoelens en omstandigheden toe te laten.
• Defusie: onthecht observeren van je gedachten.

Annelies Harvent over de Korte Training rond ACT 
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Je leven naar een hoger plan brengen 
door aanvaarding en engagement
Annelies Harvent over de Korte Training rond ACT 

• Mindfulness: contact maken met het hier en nu.
• Zelf als context: een meer flexibele relatie met 

jezelf ontwikkelen.
• Waarden: ontdekken wat jou inspireert en wat je 

werkelijk belangrijk vindt in het leven.
• Toegewijde actie: dingen gaan ondernemen op 

basis van je waarden.

De sterkte van ACT is dat het zeer ervaringsgerichte 
methodieken omvat. We gaan dan ook volop aan de 
slag met oefeningen en het exploreren van metaforen. 
Al doende stimuleren we een vrolijke, creatieve en 
speelse levenshouding.

Over Annelies Harvent  

Annelies Harvent (°1972) werkte o.a. bij het suïcide-
preventieteam van CGG Andante en als begeleider in de 
verslavingszorg. In 2016 richtte zij Centrum Oost op, een
groepspraktijk voor psychotherapie, coaching en gezond-
heidsbegeleiding in hartje Antwerpen. Zij werkt er als
coördinator, therapeut, coach en supervisor. 
Bij Geerts & Harvent is zij aan de slag als relatietherapeut. 
Daarnaast geeft ze psychologische begeleiding en psy-
chotherapie aan studenten van de Universiteit Antwerpen. 
Ze geeft ook trainingen en workshops m.b.t. geestelijk 
welzijn en communicatie-
vaardigheden.
 
Annelies volgde o.a. de 
4-jarige I.V.-opleiding en 
de jaaropleiding transper-
soonlijke psychotherapie 
aan de EA. 

Over Moniek Van Oss  

Moniek van Oss (°1966) heeft een zelfstandige praktijk 
voor psychotherapie en coaching in Tilburg (Nederland). 
Zij werkt met volwassenen en senioren met psychische 
en werkgerelateerde klachten.
Daarnaast is zij werkzaam als specialist ouderen binnen 
het welzijnswerk rond thema’s als positieve gezondheid, 
eenzaamheid, zingeving, rouw en verlies.

Zij volgde de 4-jarige I.V.-opleiding en een opleiding 
aan de Academie Mens en Arbeid. 

Daarnaast volgde 
zij vele trainingen in 
ACT, Mindfulness, 
lichaamsgerichte 
interventies, Voice 
Dialogue en EMDR.

Praktische info:  

 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)

Tot wie richt deze Korte Training zich?

We leren voornamelijk hoe je ACT kan inzetten in de 
hulpverleningsrelatie. Deze tweedaagse richt zich dan ook 
enkel tot hulpverleners. Als je graag als mens aan de slag 
wil met ACT, dan kan dat via andere, specifieke trajecten 
op individuele basis of in groep. Hiervoor kan je zowel bij 
Moniek als bij mezelf terecht. 



18  EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 86

          KORTE TRAININGEN   NAJAAR 2020
PSYCHE & GEWICHT 

Overgewicht is een wereldwijd probleem. Voeding is alom-
tegenwoordig in onze leefwereld, maar we lijken steeds 
verder van onze oorspronkelijke natuur verwijderd. We eten 
lang niet enkel meer om in onze levensbehoeften te voor-
zien. 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: 7 en 8 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
     26 oktober, 10 en 16 november – 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, 
 opleidingscheques, Vlaams Opleidingsverlof 
 en Betaald Educatief Verlof
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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)

(lees het interview op blz 16 en 17) 

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)

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
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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)

WORKSHOPS   IEDEREEN
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KORTE TRAININGEN (VERVOLG)

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



22  EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 86

Griet, hoe ben je met Interactionele Vormge-
ving (I.V.) en met de Educatieve Academie (EA) 
in contact gekomen?

Amai die vraag is een stevige binnenkomer. Ze maakt 
veel wakker en katapulteert mij terug in de tijd. Naar de 
zomer van 2005 die mijn tijdslijn markeert in ‘een leven 
voor’ en ‘een leven na’. Ik kan het niet anders uitdruk-
ken. Ik word er wat emotioneel van … En het is alsof 
ik nu pas (2019-2020) de cyclus rond maak die toen 
(14 jaar geleden) begon. Ik zie het als een ‘inwijdings-
pad’ in het landschap van mijn en dé ziel.

Die bewuste zomer hing er vanalles in de lucht. Het 
boek ‘alles heeft een reden’ zette een intens innerlijk 
proces in gang. Een spontane regressie-ervaring 
bracht mij terug naar mijn verdrinking als peuter in een 
zwembad in Fiesch (Zwitserland). Het leek een tijdreis 
door mijn lijf. Ineens was ik terug dat meisje van 3 maar 
met de inzichten van een wijze alwetende vrouw. Ik 
hoorde mezelf huilend en tegelijk heel rustig inzichten 
uitspreken en linken leggen over cruciale aspecten in 
mijn levensloop die heel mijn leven in een ander dag-

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 gastdocenten Griet Geeraert 
en Gitte Beaupain (verder in deze Interactief).   

licht plaatsten. Het onbewuste werd onthuld en bewust 
geduid. … Ik stond erbij en ik keek ernaar. Waar kwam 
dat vandaan? Het deed mij instant beseffen dat het 
tijd was om terug te keren naar mijn initiële passie: de 
psychotherapie. Een droom die ik had opgeborgen toen 
bleek dat ik als pas afgestudeerde psychologe niet kon 
starten aan een opleiding psychotherapie.

Waarom heb je destijds voor I.V. gekozen?

Ik had ervaring met psychodrama en zocht naar een 
opleiding in die richting. Zo kwam ik op de website 
van de Educatieve Academie. Ik voelde meteen dat 
het juist zat. Waar ik eerder worstelde met de vaak 
enge en éénzijdige benadering van stromingen en de 
onderlinge strijd tussen docenten en afdelingen die 
ik had ervaren aan de universiteit, voelde I.V. meteen 
als ‘harmonie’ en ‘thuiskomen’. Heelheid en integratie. 
Geen beperkend of-of maar een integratief en-en waar 
ruimte was voor veelzijdigheid (vele brillen), delen-in-
gehelen en éénheid-in-verscheidenheid. Het palet van 
de psychologie plaatste de verschillende stromingen in 

Een gesprek met I.V.-therapeute en gastdocente Griet Geeraert 
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hun tijdsgeest en bracht ze samen in perspectief. Wat 
een verademing.

In die veelheid van stromingen kwam er eindelijk ook 
weer ruimte voor mijn emotionele, intuïtieve, spirituele 
en creatieve stuk. Dat was ik tijdens mijn éénzijdig 
wetenschappelijke en rationele opleiding zo goed als 
verloren. Zelfs God werd verbannen want ‘God is een 
uitvinding van de mens om te kunnen omgaan met 
zijn existentiële angst’ zo werd er door een prof vanop 
zijn troon gepredikt. En ik geloofde het. Tot ik in 2005 
zo’n intense spirituele ervaringen had dat ik niet anders 
kon dan aannemen dat er méér was dan wat Wilber 
omschrijft als ‘platland’. Dus ja: ik heb in 2005 heel 
bewust voor I.V. gekozen ook al was het niet één van 
de 4 grote erkende stromingen en werd het niet aan de 
universiteit gedoceerd. Mijn diploma psychologie gaf mij 
de nodige erkenning, dus volgde ik deze keer resoluut 
mijn hart. I.V. integreert het bio-psycho-sociaal model 
en het spirituele. Dat gaf ruimte aan de bezieling waar ik 
zo naar op zoek was. 

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

Psyche is het Griekse woord voor ziel, die in de my-
thologie als een teder meisje met vlindervleugels wordt 
voorgesteld. ‘Het woord therapie komt van therapeia, 
een oud-Grieks woord. De betekenis hiervan luidt 
ongeveer: het geven van zorg en aandacht aan een 
ander door te pogen naast of met die ander te staan 
als hij of zij in de wereld is en zijn leven leeft.’ (Evans, in: 
Dialogue with R.D. Laing, Praeger, New York 1981) 

Dat is de mooiste definitie over psychotherapie die ik 
ooit gelezen heb. De ambacht van naast of met de 
ander staan als hij of zij in de wereld is en zijn leven 
leeft. Dat is toch het schoonste wat er is!  

Ik hou enorm van mensen en levensverhalen. Elke 
cliënt is een verhaal op zich. Het vertrouwen krijgen 
van mede-mensen die hun hart openstellen en je 
deelgenoot maken van hun leven, dat blijft voor mij een 
‘sacraal’ gegeven. En dan vanuit die kwetsbaarheid sa-
men in dat levensverhaal mogen stil zijn, aanschouwen, 
overschouwen … in interactie gaan en iets toevoegen. 
Zodat mensen verder kunnen, groeien en hun soms 
hobbelige pad perspectief krijgt, lichter en schoner 

Creativiteit = integratie  
Een gesprek met I.V.-therapeute en gastdocente Griet Geeraert 

wordt. Cliënten zien thuiskomen bij zichzelf, zichzelf zien 
(her)(uit)vinden in kwetsbaarheid en kracht. Hen hun 
levensverhaal bewust zien integreren en vorm geven. 
Ja, dat is echt pure magie ...  

Wat heeft je gemotiveerd om docent te wor-
den en wat doceer je? 

Toen ik die eerste jaren op EA rondliep heb ik vaker 
gedacht en gevoeld: hier zou ik wel willen werken. De 
bijzondere plek, het transformatiewerk in groep … ik 
werd geroepen. Een gelijkaardige ervaring had ik ook 
als 22-jarige op de Relatiestudio in Gent waar ik mijn 
thesis deed. Omdat je merkt: hier gebeurt iets. Toch is 
het er nooit van gekomen om veelvuldig op die manier 
met groepen te werken. Ik ben vooral 1 op 1 aan het 
werk in mijn praktijk en begeleid er ook intervisies in 
kleine groep. Het werken met grotere groepen gebeurt 
eerder sporadisch. 

In 2018 hield ik mijn tweede tentoonstelling op EA 
‘Wings to Fly’. Het was een mooie gelegenheid om het 
creatieve stuk dat ik op EA helemaal mocht ontdekken 
ook aan anderen door te geven. Zo ontstond de work-
shop ‘Break True. De kracht van intuïtief en transforme-
rend schilderen’. Op het feest van 30 jaar EA verzorgde 
ik de workshop ‘Leef je potentieel. Schatgraven met 
intuïtieve zandmandala’s’. En in het najaar begeleid ik 
een workshop op de studiedag van VVTIV. ‘Hart voor 
zaken. Basis ondernemerschap in de praktijk’. Als 
gastdocent bied ik sporadisch een workshop aan als de 
gelegenheid zich aandient. 

Hoe kijk jij naar het belang van creativiteit 
in therapie en naar de stelling ‘creativiteit = 
integratie’?

Creativiteit staat voor mij voor Leven. Het heeft alles 
te maken met schepping-s-kracht. Her-bronnen. Het 
leven toelaten en energie laten stromen. De kunst om 
te zijn met alles wat er is. Het schone en het lastige, het 
lichte en het donkere. Daar blijven en het leven toelaten 
… in al zijn vormen. Niet voor niets worden creatieve 
werkvormen ingezet als het leven stagneert, als mensen 
vastlopen, emoties stollen en interactie stopt. Intrapsy-
chisch, interpsychisch en transpersoonlijk. 
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Creatieve werkvormen ondersteunen creatieve aanpas-
sing en helpen vastgelopen levensverhalen weer in 
beweging brengen. Emotie komt van emovere. Movere 
betekent bewegen en emovere betekent bewegen naar 
buiten toe. Creativiteit is de stroom waarlangs emoties 
zich van binnen naar buiten kunnen bewegen.  Waar-
door gestolde energie terug in beweging komt, interactie 
terug op gang komt en het leven weer kan stromen.

Voor mij staat creativiteit centraal in integratieve psycho-
therapie en zit ze verweven doorheen de verschillende 
werkvormen en binnen elke werkvorm. Ze helpt om 

allerhande kaders en werkvormen creatief in te zetten, 
werkend in het hier en nu met wat er is. Afstemmend 
op het veld van mogelijkheden en wat er mag gebeu-
ren. De milde ontvankelijke basishouding is de kom 
waarbinnen die creativiteit kan stromen en haar helend 
transformerend werk kan doen. 

Ik ben nog elke dag dankbaar dat Interactionele Vorm-
geving op mijn pad kwam: een handleiding om creatief 
in ’t leven te staan. 
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Gitte, hoe ben je met Interactionele Vormge-
ving (I.V.) en met de Educatieve Academie (EA) 
in contact gekomen?

Rond de 40 ben ik aan een kruispunt geraakt in mijn 
leven: ik had tamelijk wat verwerkt en wou teruggeven. 
Het verlangen om therapeutisch te gaan werken drong 
zich op. 

Vanuit een behoefte om mijn therapeutenrugzak te vul-
len ben ik op zoek gegaan naar een voor mij geschikte 
opleiding. Maar het moest er niet zo maar eentje zijn! 
Uit eigen ervaring als cliënte met een cognitieve 
gedragstherapeutische aanpak was ik tot de conclusie 
gekomen dat therapie meer zou moeten zijn dan ‘alleen 
maar praten’. Inderdaad, ook al lagen we toen o.a. met 
de socratische dialoog goed op mijn semantische lijn, 
toch ontbrak er iets. Ik kon het niet ‘doorleven’, mijn 
waarnemen bleef ‘verstoord’. Wat mij destijds altijd 
verder hielp waren de sessies waarin het ervaringsge-
richte ruimte kreeg in de vorm van beelden, sprookjes, 
psychodrama, verhalen en mataforen. 

In mijn zoektocht naar een geschikte opleiding wou ik 
bovendien iets dat aanleunde bij mijn overtuigingen en 
waarden m.n.  een holistische kijk op de mens en zijn 
klachten, een emancipatorische aanpak, belang voor 
het transpersoonlijke, creativiteit in dienst van heling en 
groei.  EA diende zich bijna vanzelf aan.

Het bijkomende leuke was dat ik op de academie mijn 
eigen creatieve kanten – werken met taal en beelden – 
kon leren ontplooien en verfijnen als techniek in dienst 
van de andere en zijn proces. 

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

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 gastdocenten Gitte Beaupain 
en Griet Geeraert (eerder in deze Interactief).    

Eigenlijk is het het integratieve aspect op zich dat 
mij sterk inspireert: met aan de ene kant het pogen 
integreren van alle intrapsychische aspecten en 
externe beïnvloedingsfactoren van de mens en aan de 
andere kant het integreren van verschillende scholen, 
methodologieën en tools in de therapie. De mens in zijn 
geheel-heid laten groeien lijkt mij bijna een transper-
soonlijke ervaring.

Tijdens de therapeutenopleiding kreeg ik telkens 
vleugels als we in de lessen bezig waren met symbool 
en beeldvorming (in welke vorm dan ook). Het ‘Gestalt’ 
geven aan wat zich aandiende, het laten zien, het uit-
beelden (via tekeningen, psychodrama, sprookjes,enz.) 
leek voor mij een geschikte manier om dichter bij het 
zelf te komen. Eindelijk een manier om een taal te ont-
wikkelen waar het verlangen, de pijn en de heling een 
uitdrukkingsvorm kregen, een vorm die ‘het mysterie 
van het zelf’ ruimte geeft. Het was een manier om 
creatief het ‘zelfhelende proces’ te activeren, blokkades 
helpen lossen en nieuwe inzichten laten komen.
Het creatieve dat resoneert met de gezonde bronnen 
van de cliënt, dat hem verbindt met zijn scheppende 
oerkrachten waardoor hij bij zijn scheppingsschap kan 
komen.  

Dus alles wat dit scheppend helend proces ondersteunt, 
bezielt mij in therapie. De ontwikkeling, het geheel 
worden, veerkracht en emancipatie van de cliënt, dit 
alles is de voedingsbodem van mijn passie.

Wat heeft je gemotiveerd om docent te 
worden? 

Op EA zal ik deze herfst voor het eerst als gastdocente 
in de vierjaarse opleiding een stuk rond (beroeps)ethiek 
geven. We hebben eveneens een tweedaagse work-

Een gesprek met I.V.-therapeute  en gastdocente Gitte Beaupain 
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Creativiteit = integratie  
Een gesprek met I.V.-therapeute  en gastdocente Gitte Beaupain 

Met gender als maatschappelijke thematiek is het 
eigenlijk niet heel anders. Een therapeut wordt in zijn 
dagelijks werk eigenlijk constant geconfronteerd met 
overtuigingen, geloven, gedragscodes, regels, enz. 
Ook de verhoudingen tussen mannen en vrouwen, de 
identiteisbepaling, het opnemen of weren van gender-
rollen, enz. maken deel uit van het dagelijks brood van 
de therapeut. Daarom is mijns inziens een introductie 
rond gender, transgender enz. een must voor iedere 
therapeut. Zo zou hij volgens mij nog makkelijker kun-
nen aansluiten bij de leefwereld, klachten en verlangens 
van de cliënt.
Hoe kijk jij naar het integratieve aspect van 
psychotherapie?

Ik zou de vraag willen verbreden naar ‘hoe kijk jij als 
I.V.’er naar het integratieve aspect in therapie?’. Ik kan 
me namelijk niet meer los zien van I.V. i.v.m. integratie 
en therapie. Ik heb er nu eenmaal heel bewust voor 
gekozen: ik ben een I.V.-therapeute. Voor mij bepaalt – 
of verfijnt- I.V. namelijk het integratieve aspect. 

Ik leg uit. In de Dikke Van Dale bijvoorbeeld staat voor 
integratief dat het een bijvoeglijk naamwoord is met 
de betekenis leidend tot integratie, tot het integreren. 
Bij integreren staat eveneens volledig maken; tot een 
geheel samenvoegen. Bij een integratieve therapeuti-
sche richting zou het dus gaan over het samenvoegen 
en tot een coherent (mijn aanvulling) geheel brengen 
van verschillende methodieken en aspecten van diverse 
psychotherapeutische scholen: een eclectische aanpak.

shop rond gender in therapie voor het najaar gepland. 
Ik hoop dat deze voldoende mensen aantrekt zodat hij 
kan doorgaan.

Het terug-geven is zowat een van mijn belangrijkste 
drijfveren of dit nu als therapeute of als docente is. Carl 
Gustav Jung zou nu zeker met een knipoogje zeggen 
dat het bij mijn levensfase aansluit, dat het de tijd is van 
zingeving en teruggeven. 
En met zingeving zit ik dan ook weer bij een andere, 
niet minder belangrijke drijfveer: ik ben een grote 
voorstander van principes zoals emancipatie, empower-
ment en gelijkwaardigheid. Een vrij mens is zowat het 
mooiste dat er bestaat in mijn ogen. Vrijheid bezielt en 
versterkt , maar vrijheid houdt ook verantwoordelijkheid 
in voor het zelf en voor de ander.
Vragen zoals ‘wie zijn we?’ ; ‘wie bepaalt wat we zijn?’; 
‘wat doen we, waarom doen we het, en hoe doen we 
het? wat zijn de gevolgen?’ houden me dan ook al 
sinds mijn vroege jeugd bezig en blijven mij steeds 
opnieuw triggeren. 

Therapeuten hebben beroepscodes die een fijne 
morele afbakening geven met ‘leuke blauwe regels’ van 
wat mag en van wat niet mag. Tof, dat geeft tenminste 
al een kader waarin een bepaald creatief therapeut-
schap zich kan ontplooien; maar dat volstaat niet. Los 
van de morele ‘blauwe regeltjes’ is er nood – volgens 
mij – aan een meer existentiële bevraging over moti-
vatie, keuzes, handelingen en consequenties. Het gaat 
dan om de vrije geest in interactie met zijn omgeving 
en de ander, dan zitten we op het vlak van ethiek. Dus, 
met andere woorden, zich met ethiek bezighouden 
schept ruimte voor meer bewuste keuzes, voor meer 
creativiteit.
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De I.V.’er in mij weet dit en doet twee dingen:
• ik ga bewust met dit eclecticisme om en bed 

het in in een aantal doordachte en universeel 
toepasbare kaders: de I.V.-driehoek, het 
hypothesenmodel en de vier Kwadranten van 
Ken Wilber. 

• ik weet dat ‘integratieve’ niet alleen naar het 
eclectisch karakter verwijst, het doelt namelijk 
ook op intrapsychische processen binnen de 
mens (in interactie). Het gaat dus om het vol-
ledig maken, (ge)heel-maken van de mens. 
Binnen de therapie ga ik samen met de cliënt 
op zoek naar zijn versplinterde, gespleten, 
afgestoten en/of verstopte stukjes. Samen 
beginnen we, via verhalen, lichaamswerk, 
beeldende en creatieve processen, de puzzel 
tot een gehele vorm te brengen zodat de 
cliënt terug in zijn kracht/potentie staat en zijn 
weg autonoom verder kan afleggen. 

Verder, als ik I.V. eventjes taalkundig uiteenrafel, 
dan verbreedt het spectrum zich nog meer.
Een zoekopdracht op interactioneel levert geen 
definitie op, wel word ik verwezen naar interactief 
en interacteren. Over interacteren valt er te lezen: 
interageren; wederzijds beïnvloeden. Het gaat ei-
genlijk om een actieve circulaire wisselwerking. Als  
I.V.’er ga ik dus aandacht hebben voor het geheel 
zoals voor het deel en ik zal trachten te opereren 
op drie niveaus: het intrapsychisch niveau (de mens 
in relatie met zichzelf), het relationeel niveau (de 
mens in relatie tot zijn omgeving, de ander) en het 
transpersoonlijk niveau (de mens als deel van een 
groter geheel het individuele overstijgend). 

De mens ga ik zien als een complex wezen dat 
vorm krijgt in een complexe omgeving. En zo zit ik 
meteen bij vormgeving. Hierover valt in de verschil-
lende woordenboeken te lezen dat het gaat over 
het tot een bepaalde vorm brengen, het ontwerpen, 
het geven van een uiterlijk aan iets. Het is dus een 
transitief werkwoord met een lijdend voorwerp, dit 
wijst op een actieve impuls. De mens doet iets, 
schept, geeft vorm. Dit betekent dat hij potentie 
heeft. Het is belangrijk om hem die potentie te laten 
ervaren en ontvouwen. In relatie en verbondenheid 
komt hij dichter bij zijn autonomie. Het mensbeeld 
dat I.V. hanteert is dat van een mens in interactie 

met zijn omgeving, die erdoor wordt gevormd en 
tegelijkertijd mee vorm aan geeft. Daardoor wordt 
hij een daadkrachtig toeschouwer (publiek)/acteur/
regisseur van zijn leven en staat hij terug in balans. 

Binnen deze vormgeving krijgt de creativiteit haar 
terechte plek. Taalkundige definities van creativi-
teit slaan altijd op iets als : in het algemeen een 
vermogen om iets nieuws te scheppen/te maken/ 
te vormen. Het uit het niet-iets scheppen. Hiervoor 
heb je daadkracht, imaginatie, potentie en expres-
siemiddelen nodig. We leunen sterk aan bij Kunst, 
die o.a. omschreven wordt als vaardigheid, het 
vermogen om vorm te geven aan het creatieve 
process. 

Integreer je verschillende therapeutische 
benaderingen? En hoe kijk jij naar het 
belang van creativiteit in therapie?  

Als I.V.-therapeute volg ik vooral mijn cliënt en 
tracht hem in zijn proces zo goed mogelijk te 
steunen. Elke therapeutische relatie doet beroep 
op mijn creativiteit als therapeute en op het 
creatievermogen en -proces van de cliënt. We 
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worden beiden uitgenodigd om in interactie creatief 
vorm te geven aan wat er leeft, aan wat er is en zich 
voordoet. Om hieraan te voldoen kan ik niet anders 
dan verschillende benaderingen integreren. Om een 
plek te geven aan het ‘onuitgesprokene’, aan het 
‘onuitspreekbare’ dat zijn ontplooiing in de weg staat, 
worden de cliënt en ik uitgenodigd om de voor hem 
geschikte taal en expressievorm te vinden. Soms 
volstaat taal en we zitten dan in een louter cognitieve-
gedragstherapeutische context. Heel vaak echter 
ontbreekt taal of is ze niet voldoende. 

Er kan niet uitgedrukt worden wat er is, dan gaan 
we samen op zoek naar een geschikte expressie-
mogelijkheid: we gaan over naar uitbeelden, tonen, 
laten zien en laten ervaren. Vaak komen we terecht in 
een mengsel van semantische en ervaringsgerichte 
interventies. Het spectrum aan mogelijkheden en 
methodieken is groot: lichaamsgerichte aanpak, 
kunsttherapeutische interventies, Gestalt- en 
Jungiaanse interventies.  Natuurlijk heb ik als individu 
mijn voorkeur (Gestalt en Jungiaanse analytische 
psychologie via het werken met symbolen, dromen, 
sprookjes, psychodrama, beelden, collages en boet-
seren) maar die staat niet op de voorgrond – alleen 
als het van pas zou komen voor de cliënt. 

Het integreren van de verschillende richtingen en me-
thodes dienen alleen ter integratie van de intrapsychi-
sche aspecten van de cliënt zodat creativiteit in dienst 
staat van diens ontwikkeling en helingsproces.
Dus voor mij staat het creatieve – dat resoneert met 
de gezonde bronnen van de cliënt, dat hem verbindt 
met zijn scheppende oerkrachten – niet los van het 
integratieve geheelwordingsproces: uitleindelijk gaat 
het om het herstellen en scheppen van iets nieuws, 
het gaat om het ervaren van zijn religio (van het Latijn 
relegere wat verzamelen betekent en relegare wat 
verbinden betekent) waarbij de mens vorm geeft en 
zijn her-schepping ervaart.

Werk jij vooral naar intrapsychische, inter-
persoonlijke, transpersoonlijke integratie?

Als I.V.’er deel ik met mijn collega’s een mensbeeld 
waarin het individu / de cliënt niet herleid wordt tot 
zijn bestanddelen; maar veel eerder gezien wordt als 

een geheel in interactie met zichzelf en de buitenwe-
reld. Ik kan dan niet anders als trachten op alle drie 
niveau’s in te gaan. Meestal is het zo dat het werken 
op intrapsychisch niveau (willen-handelen- waarnemen) 
de deur opent voor  het relationeel niveau (de mens in 
verbinding, in interactie met zijn omgeving) en het trans-
persoonlijke niveau (de mens als deel van een groter 
geheel het individualisme overstijgend en zingevend). 

Ik werk sinds 2013 als therapeute en mij valt op dat 
kunstgerelateerde en creatieve expressievormen heel 
goed werken om het transpersoonlijke luik een plek te 
geven. Het uitbeelden dankzij rituelen bijvoorbeeld is 
iets dat hier heel vaak goed werkt. Het lijkt alsof het via 
deze weg makkelijker is om met angsten, verlangens 
en overtuigingen in verband met geloof, spiritualiteit en 
het individu overstijgende fenomenen aan de slag te 
gaan.

Onderschrijf je de stelling ‘Creativiteit = 
integratie’? 

Ik denk dat uit het voorafgaande wel duidelijk is dat ik 
de stelling ‘Creativiteit = integratie’ onderschrijf. Ik heb 
zelfs het gevoel dat ik er al bijna een pleidooi voor heb 
geschreven ;-) De associatie of de ‘Wortspielerei’ die 
ik hier nog zou willen maken is dat integreren vaak 
gedefinieerd wordt als ‘het tot een geheel brengen’, dat 
creativiteit meestal vertaald wordt als ‘het vermogen om 
iets nieuws te vormen’. Als ik beide samenvoeg krijg ik 
iets zoals ‘het verzamelen en verbinden om te creëren’; 
dit is pure her-scheppingskracht. 

Pas je deze stelling toe in je lessen? Indien ja, 
hoe dan?  

Pas ik het creatieve proces toe in mijn therapieruimte 
zoals in de lesruimte? Ja, zonder twijfel. Ik geloof in co-
constructie, in autonome groei, in de hermeneutische 
ontmoeting: de heilige creatieve ruimtes in interactie 
maken het nieuwe mogelijk.
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PRIKBORD
Terug normale openingsuren

Vanaf 1 september hanteert het secretatiaat terug de normale openingsuren. 

Dat wil zeggen dat we op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 16u30 open 
en telefonisch bereikbaar zijn. 
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  

Je hebt het elders ongetwijfeld al opgevangen: de Afstudeerdag van onze 

vierdejaars gaat door, zij het in een bijzondere setting omwille van de Corona-

richtlijnen. Houd onze Facebookpagina allesizns in het oog: we zullen het 

slotritueel (rond 17u) live uitzenden! 

Ons programma aan Korte Trainingen en Workshops najaar 2021 neemt vorm aan!  

We werken volop aan ons opleidingsprogramma voor januari tot en met juni 2021. Eind september zullen we hier een dui-delijker zicht op hebben, maar noteer alvast dat o.a. volgende thema’s aan bod komen: 

• Brainspotting Fase 2 
• Familieopstellingen
• Verbindend werken met koppels in een confl ictsituatie • Verwerking misbruik en mishandeling 
• Werken met Duplo-poppen binnen contectuele verhalen • ...  



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.



LEES MEER OVER ONZE JAAROPLEIDINGEN, 
KORTE TRAININGEN EN WORKSHOPS!

WWW.EDUCATIEVE-ACADEMIE.BE




