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Beste lezer,  

Aan-raken. Aan-geraakt worden. Een behoefte die ons onder-
scheidt van alle andere leven op deze planeet. Vaak ook wat 
ons drijft als therapeut en zorgverlener. In dit nummer vormt 
het het onderwerp van een gesprek met Jürgen Peeters en 
meteen de start van een gloednieuwe reeks gesprekken in 
Interactief (blz 26). Ik hoop dat deze aflevering je hart verwarmt 
zoals het het mijne beroerde. 

Misschien wekt het gesprek je interesse wel voor onze oplei-
ding Kindertherapie die tot een tweejarige opleiding is uitge-
groeid met o.a. Jürgen als gastdocent. Tot 30 april geniet je 
trouwens van een vroegboekkorting voor al onze Jaaropleidin-
gen. Verlies de datum niet uit het oog en als je nog twijfelt of 
vragen hebt: noteer zeker 21 maart voor onze Online Infodag! 

Deze Interactief herbergt nog meer mooie menselijke verhalen. 
Ik laat je ze zelf ontdekken. Een verhaal over wat I.V. voor 
een ex-cursist heeft betekend (blz 8). Het verhaal  van een 
ex-cursist die vandaag bij ons een nieuwe training introduceert 
(blz 18). Een verhaal van Bruno over… aan-raken (blz 25). 

In de hoop dat we elkaar gauw weer letterlijk mogen aan-
raken, wens ik je veel leesplezier. 

Marco Alibertis 

Editie 88 • maart, april en mei 2021
INTERACTIEF

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 communicatie@educatieve-academie.be of schrijf je uit via 
‘nieuwsbrief’ op de homepage van www.educatieve-academie.be
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EAIP-CONGRES: OPROEP 
AAN THERAPEUTEN EN STUDENTEN

POSTGRADUAAT PSYCHOTHERAPIE IN DE 
INTERACTIONELE VORMGEVING

I.V. & JIJ: 5 VRAGEN AAN 
I.V.-THERAPEUT CARINE VAN IGHEM

DE JAAROPLEIDING KINDERTHERAPIE 
IS ER 10 EN WORDT 

EEN TWEEJAARIGE OPLEIDING! 

JAAROPLEIDINGEN 2021 - 2022
GESPECIALISEERDE JAAROPLEIDING KINDERTHERAPIE

INTEGRATIEVE CREATIEVE OPLEIDING 
INTEGRATIEVE KOPPELTHERAPIE 

INTEGRATIEVE ROUW- EN  VERLIESBEGELEIDING
I.V.-COACHING

ZANDSPELTHERAPIE
(IMPROVISATIE-)THEATER EN THERAPIE

LEREN WERKEN MET FAMILIEOPSTELLINGEN
TRAUMAVERWERKING 

NUTRITIONAL PSYCHOLOGY 
THERAPEUTISCH WERKEN MET MINDFULNESS EN COMPASSIE

INFODAG 21 MAART 2021 

HOOGSENSITIVITEIT (H)ERKENNEN  
ALS THERAPEUT OF  HULPVERLENER
GESPREK MET ENYA HOOYBERGHS 

KORTE TRAININGEN VOORJAAR 2021
TRAUMA EN KINDEREN 
THERAPEUTISCH WERKEN MET HOOGSENSITIEVE KINDEREN
VERWERKING  VAN MISHANDELING EN MISBRUIK 
ZANDSPELTHERAPIE
SUÏCIDEPREVENTIE
NUTRITIONAL PSYCHOLOGY 
VERBINDEND WERKEN MET KOPPELS IN EEN CONFLICTSITUATIE
COMPASSION FOCUSED THERAPY
FAMILIEOPSTELLINGEN

RAAK ME ... AAN! 
BRUNO VAN DEN BOSCH IS GERAAKT

AAN-RAKEN: 
GESPREK MET JÜRGEN PEETERS

DE CHAOSFLUISTERAAR 
IS VANAF 22/4 BESCHIKBAAR!  

PRIKBORD
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• Je kan het online congres natuurlijk gewoon bijwonen. Ben je student? Dan geniet je zelfs van een verlaagde prijs.  
 Klik op de website op ‘registration’ en vind er alle prijzen en inschrijvingsmogelijkheden. 

• De EAIP doet echter een warme oproep aan alle therapeuten (ook i.o.) om met een lezing of een workshop deel te 
 nemen. Een unieke kans waar je wel snel voor moet zijn. Je dient voor 31 maart 2021 een ‘abstract’ van maximum
 250 woorden in het Engels in te dienen. 
 Scroll tot onderaan de website om je abstract in te dienen of stuur een mailtje volgens deze richtlijnen:  

   PLEASE SEND AN ABSTACT BY MARCH 31 2021 TO panos@eaipa21.info including the following:
    1. your last/first name   4. title
    2. your e-mail   5. abstract up to 250 words
    3.organization

• Ook de Educatieve Academie zal aanwezig zijn: Hilde Vleugels geeft een lezing en professor Vesna Petrovic zorgt 
 voor een van de keynotes. Via de Union University in Servië werkt EA sinds 2016 samen met Vesna Petrovic die 
 trouwens ook al aan ons congres in Antwerpen in 2017 deelnam. Je bent van harte welkom!  

Alle informatie: https://eaipathens.eu/en/

Oproep aan therapeuten & studenten! 
Van 8 tot 10 oktober organiseert de European Association for Integrative Psy-
chotherapy (EAIP) zijn 10de Europese congres in Athene. Een boeiende driedaagse 
die dit jaar online zal doorgaan, met een relevant thema en een programma waar ook 
jij met een lezing of een workshop deel van kan uitmaken! 
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POSTGRADUAAT PSYCHOTHERAPIE 
I/D INTERACTIONELE VORMGEVING 

De Vierjarige Therapieopleiding in de Interactionele Vormgeving (I.V.) is een postgraduaat in samenwerking met Hoge-
school Vives en bestaat uit 120 ECTS-punten.  

De Educatieve Academie vzw is door de European Association Psychotherapy of EAP in Wenen geaccrediteerd tot EAPTI 
of European Accredited Psychotherapy Training Institute. De Vierjarige Therapieopleiding in de Interactionele Vormgeving  
voldoet volledig aan de strenge kwaliteitseisen die de EAP op Europees niveau aan psychotherapieopleidingen oplegt en 
samenvat in de ECP-norm. ECP staat voor European Certifi cate for Psychotherapy. 

Kortom, als je bij de Educatieve Academie als therapeut in de Interactionele Vormgeving (of I.V.-therapeut) afstudeert, kan 
je het ECP-certifi caat aanvragen waarmee je in verschillende Europese landen offi cieel als psychotherapeut erkend bent.

Sinds 1989 een integratieve, wetenschappelijk onderbouwde 
therapiebenadering met cliëntgerichte experiëntiele basis.   

Grondleggers van de Interactionele Vormgeving of I.V. zijn Bruno Van den 
Bosch en Hilde Vleugels. Samen hebben ze op 17 december 1989 de 
Educatieve Academie (EA) opgericht. 

Aanvankelijk was EA een centrum voor vorming, opleiding en the-
rapie. Vandaag richt het zich exclusief op opleidingen met 
een breed aanbod van korte en lange opleidingen en 
workshops voor therapeuten en hulpverleners. De 
vierjarige Therapieopleiding in de Interactionele 
Vormgeving is en blijft er echter de hoeksteen van. 

Hilde en Bruno zijn pioniers. Zij zijn de eersten in Vlaan-
deren geweest om stromingen met elkaar in dialoog te 
brengen. Niet zomaar als losse elementen in elkaar gepuz-
zeld, maar echte integratie met elkaar, zonder de eigenheid van 
elke stroming te verliezen. 

In hun eigen woorden: 

“Interactionele Vormgeving is geen product van één of twee personen. 
Het vond en vindt vorm in de interactie tussen collega’s uit diverse the-
rapeutische stromingen, in het contact met cliënten en cursisten en in de 
uitdagingen van tijd en maatschappij. 
I.V. is geen statisch geheel, het wordt voortdurend beïnvloed door nieuwe 
inzichten en wordt gevoed door praktijkervaring.” 

Lees alles over de I.V.-opleiding op 
www.educatieve-academie.be

De opleiding stoelt op en onderscheidt 
zich door volgende peilers: 
• Ervaringsgericht leren, theoretische kaders en praktisch/technisch oefe-

nen komen evenredig aan bod.
• De werkalliantie en de grondhouding zijn de bedding van deze integra-

tieve psychotherapieopleiding.
• Heldere integratieve kaders ondersteunen onze methode: I.V-driehoek, 

vier kwadranten, integratief en integraal ontwikkelingsmodel, hypothese-
model.

• De docenten zijn integratieve therapeuten gespecialiseerd in één of meer-
dere basisrichtingen in de psychotherapie (experiëntieelgeoriënteerde, 
cliëntgerichte, systeem-georiënteerde, cognitieve-gedragstherapiegeori-
enteerde, analytisch-georiënteerde) en/of een bepaalde specialisatie zoals 
traumaverwerking, koppeltherapie, lichaamswerk. Alle docenten doen ook 
therapeutische begeleidingen, meestal binnen een eigen praktijk. 
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1. Wat heeft je tot I.V. gebracht?  

Jaren geleden voelde ik de nood om te gaan werken in 
een meer mensgericht domein. Dat vroeg echter ook 
een nieuw opleidingstraject en dus een avontuurlijke 
zoektocht. Het feit dat mijn ouders prille vijftigers waren 
toen ze, kort na elkaar, aan kanker overleden, was 
zeker de motor in mijn besef dat het leven nu moet 
geleefd worden en niet ‘ooit-nog-wel-eens-later’. In die 
zin behaalde ik in 2010 mijn bachelor in de Gezinswe-
tenschappen. Dat voelde als 
thuiskomen en het werd snel 
duidelijk dat die ingeslagen 
weg het spannende begin 
van mijn nieuw en boeiend 
pad was. 

Een coachingopleiding sloeg 
daarna de brug tussen theorie en het omzetten in de 
praktijk maar er ontbrak daarbij nog diepgang en bele-
ving. Die vond ik in de vierjarige I.V.-opleiding omdat ze 
helemaal bij die zoektocht aansloot maar vooral ook bij 
de waarden die ik belangrijk vind: een holistisch mens-
beeld hanteren, wegblijven van het reductionistisch 
en oordelend hokjesdenken, van meerdere stromin-
gen proeven en integreren,… Kortom: verbindend, 

integratief werken is voor mij een evidente pijler die I.V. 
ook onderschrijft.

2. Welk persoonlijk inzicht blijft je het meest 
bij van je I.V.-opleiding?

Doordat de opleiding ruimte bood aan meerdere thera-
pievormen, zag ik dat therapie vanuit een ‘one size fits 
all-model’ beperkend kan werken. Elke cliënt is namelijk 

uniek en brengt een persoonlijk 
levensverhaal mee waardoor je 
als hulpverlener moeilijk kunt 
blijven vasthouden aan een uni-
versele, voor iedereen en overal 
geldende aanpak. Uiteraard telt 
dit dan ook voor elke psychothe-
rapeut. Zo ontdekte ik dat iedere 

klasgenoot en therapeut-in-spé verschillende, mooie 
talenten inzette die ik niet had en vice versa. Bovendien 
vond ik het nooit leuk om een enig kind te zijn en 
beleefde ik meer dan 30 jaar enorm veel vreugde aan 
mijn teamsport op en naast het volleybalplein. 

De kiem lag er om met al die ingrediënten en inzichten 
ook professioneel aan de slag te gaan en I.V. gaf het 

Tijd voor een nieuwe rubriek dach-
ten we op de redactie. Waarom 
 niet onze alumni aan het woord la-
 ten? Geïnspireerd door de spontane
 warme getuigenissen van ex-stu-
 denten op de 30 jaar I.V. en EA, is 
 het I.V. & JIJ geworden: wat be-
 tekent of heeft I.V. voor jou betekend? 
 De eerste I.V.-therapeut die onze vijf vra-
gen beantwoordt, is Carine Van Ighem. 

& jij

zaadje de nodige zuurstof en voeding om te groeien. In 
de opleiding zag ik dat ik weliswaar een zelfstandig I.V.-
therapeut kon zijn, maar ook iemand die de interactie 
met anderen en meerdere stromingen onder één dak 
nodig had. Daarnaast ontdekte ik, mede dankzij Jung, 
dat ik de belangrijke kindstukken die dat konden facili-
teren doorheen mijn levensgeschiedenis in de schaduw 
had moeten zetten. Er werd nu echter ruimte gecreëerd 
voor de verstoten subpersoonlijkheden. De ‘ikjes’, die in 
de  koffer van mijn levensbus zaten te wachten op de 
integratie tot een logisch geheel met de primaire delen, 
zeg maar ‘de chauffeurs’ van de bus.

3. Wat is er persoonlijk/professioneel met je 
gebeurd sinds je in 2015 afgestudeerd bent?  

Er is heel wat gebeurd sedert mijn afstuderen in 2015. 
Meestal begin je zo rond je vijftigste, dacht ik, te landen 
in je professioneel domein of toch niet zozeer meer 
voor grote uitdagingen te kiezen. Dat liep in ons gezin 
anders want plots kwamen heel veel wegen samen tot 
één punt en stegen we op voor een nieuw avontuur.  

Enerzijds moesten er namelijk keuzes gemaakt worden 
met betrekking tot de aanschaf en grondige renovatie 

van de mooie oude woning en aansluitende weverij 
die van in 1870 in het bezit van mijn schoonfa-
milie waren. Anderzijds lag de vraag open of dat 
–leeftijdsbewust zijnde- nog wel gezond, haalbaar of 
verstandig was. Het impliceerde namelijk ook dat we 
een 15-tal maanden met ons gezin, inclusief hond 
en kat in twee stacaravans dichtbij de werf moesten 
wonen en omgaan met schampere opmerkingen over 
dat nomadenbestaan ‘op onze leeftijd’. (Je zou van 
deze periode gerust een VTM-reeks kunnen maken.) 
Tegelijk belandde ook de vraag op mijn bord welk 
professioneel pad ik zou uitgaan en hoe dat dan vorm 
moest krijgen. 

 I.V.-gewijs werd dat geen of-ofverhaal maar een en-
en. We integreerden met andere woorden de woning 
én in mijn professioneel pad én in het model van 
Wilber. Ik vertrok vanuit de optiek dat elk kwadrant 
belangrijk is en projecteerde dat in mijn visie van 
een integratieve groepspraktijk waarbij samenwerken 
voorop stond. Zo ontstond in 2016 in de oude wo-
ning “De Remise” als groepspraktijk. De naam verwijst 
enerzijds naar ‘remettre’, het ‘terug in gang zetten’ en 
anderzijds is het een respectvolle knipoog naar het 
verleden van mijn schoonfamilie die generaties lang 
een oud bijgebouw in de tuin kende onder de naam: 

Wie is Carine Van Ighem? 

Naam: Carine Van Ighem
I.V.-afstudeerjaar: 2015
Titel eindwerk: “Toenemende opvoedingspro-
blematieken? De meerwaarde van een integratieve 
benadering in en naast de therapieruimte.”
Beroep: Zelfstandig psychotherapeut en coördinator 
van groepspraktijk De Remise.

De Remise vind je in de Kloosterstraat 16 te Bornem. 
Carine woont achter de praktijk, ook in de Klooster-
straat.

https://www.de-remise.be

5 vragen     I.V.-therapeutaan

Meestal begin je zo rond je 
50ste te landen in je professio-
neel domein, dacht ik. 
Dat liep in ons gezin anders. 

een
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de remise. De klemtoon van onze visie ligt op de 
kruisbestuiving en samenwerking van de verschillende 
lichaamsgerichte disciplines zoals osteopathie, kiné, 
voetreflexologie, massages, diëtetiek, tinnituscoaching 
en neurologie gecombineerd 
met meerdere therapievor-
men en expertises binnen de 
pijlers van onderwijs, werk, 
gezin en kinderen.  

Vijf jaar na de opstart, werk ik 
samen met 25 fijne collega’s 
binnen het hulpverlenend 
domein. Het is daarbij 
ontzettend boeiend, leerrijk, 
verruimend en geruststellend om uit zoveel verschil-
lende invalshoeken naar de wereld te kunnen kijken. 
Dit komt niet alleen de cliënten ten goede, maar ook 
alle collega’s die weten dat ze terecht kunnen met hun 
vragen en overleg waar nodig. Ik ben ervan overtuigd 
dat onze integratieve opleiding een belangrijk aandeel 
in het uitrollen van deze visie heeft gehad.  

4. Welke toepassing van de I.V.-driehoek 
of werkvorm die je in de I.V.-opleiding hebt 
geleerd, gebruik je vandaag nog met cliënten 
in je praktijk?

Er zit veel in de schuif van een I.V.-therapeut  (mis-
schien wat té veel soms?) en uiteraard staan het 

hypothesemodel, de driehoek en het kwadrant ook 
steeds centraal in mijn therapeutische sessies. Ik 
denk dat de docenten zich daarbij wel op hun borst 
mogen kloppen. Hun missie is immers geslaagd want 

iedereen die de EA buitenwan-
delt is doordrongen van deze 
paradigma’s.  
De manier waarop ik ze breng is 
sterk afhankelijk van de ingang 
en het tempo van de cliënt. 
Je kunt ze onder de vorm van 
psycho-educatie inbrengen 
door middel van beelden of een 
tekening, maar evenzeer ze laten 
ervaren hoe het is om in een 

bepaald kwadrant of veld te staan. Uiteraard ben ik 
met deze vormen ook creatief aan de slag gegaan 
en heb ik er een eigen twist aan gegeven. Zo kun je 
bijvoorbeeld het kwadrant perfect legitiem omzetten 
naar een stress- of energiemodel. 

In 2017 had ik bovendien het geluk te mogen 
meewerken aan een ESF-project binnen de Odisee 
Hogeschool rond het thema: ‘Studenten met een 
kwetsbaarheid’. Daarin zijn veel handvaten en model-
len op een creatieve manier verwerkt waardoor ze ook 
in onze therapeutische settings bruikbaar zijn. Neem 
gerust een kijkje op volgende link, misschien heb 
je er zelf ook iets aan: https://www.kcgezinsweten-
schappen.be/sites/default/files/publicaties/coaching-
1920-web-120.pdf

Wie daarnaast zeker niet in mijn praktijk zullen 
ontbreken, zijn de levensbus en de poppen als 
beeldmateriaal omdat ze zoveel te vertellen hebben. 
Dan is de link met onze schaduwkanten ook nooit 
veraf en kijkt Jung weer over mijn schouder mee.

Uiteraard  blijven ook de kom en het zwaard altijd 
spreken. We hebben bij de huiskunstenaar van EA, 
Theo Dirkx, een exemplaar van elk aangeschaft en 
die in de keuken van de praktijk een plekje gegeven 
(zie foto hierboven). Op die manier worden we er 
dagelijks aan herinnerd dat ze allebei thuishoren in 
de therapeutische ruimte.  

Het is finaal wel sterk mijn overtuiging dat het 
authentiek zijn en een niet-‘ver’oordelende houding 
ten opzichte van het levensverhaal van cliënten de 
fundamenten leggen voor het mee mogen bewan-
delen van het therapeutisch pad.

5. Welke raad of aanmoediging geef je aan 
een beginnende I.V.-student?

Goede raad aan iemand geven, vind ik moeilijk want 
iedereen gaat deze tocht aan met een persoonlijke 
rugzak. Aanmoedigen daarentegen voelt al anders. 
Uiteraard supporter ik voor elke beginnende student 
om vol te houden want de opleiding is niet altijd een 
‘walk in the park’. Bovendien vergt het ook dat we 
geregeld zelf door de schouw moeten glijden om 

In mijn ideale wereld werken 
veel afgestudeerden als col-
lega’s samen, liefst ook nog 
met andere stromingen, want 
het geheel is altijd groter dan 
de som van de delen.

te kunnen groeien, wat best lastig is. In combinatie met 
de coronamaatregelen kan ik me voorstellen dat het een 
ontzettend beladen tijd is, die veel druk legt op studenten 
én docenten. Iedereen ploetert nu met de ellebogen door 
het moeras en moet omgaan met frustraties. Ik wens hen 
allemaal veel geduld, verbinding, rust en een vat vol humor 
toe.

Want een ding is zeker: I.V. is een meerwaarde in het 
therapeutisch landschap en ver daarbuiten. Vanuit deze 
sterktes mogen we ons absoluut nog meer gaan profileren. 
In mijn ideale wereld werken veel afgestudeerden als col-
lega’s samen, liefst ook nog met andere stromingen, want 
het geheel is altijd groter dan de som van de delen. De 
wereld heeft nood aan meer verbindende perspectieven, 
dus ook in de hulpverlening liggen daar kansen die zowel 
cliënten als zorgverleners ten goede komen.

Bovendien kan iedere I.V.’er naar mijn gevoel de leegte 
vullen die zich meer en meer lijkt te gaan manifesteren 
door het groeiend doch eenzijdig kijken naar hulpverlening 
vanuit het rechterkwadrant als enige waarheid. Een ob-
jectieve, empirische wetenschappelijke kijk is noodzakelijk 
maar niet feilloos en niet zonder alle andere invalshoeken 
te betrekken. Hoe meer dit een dogma dreigt te worden, 
hoe meer al het andere in de schaduw dreigt te verzanden. 
Het is tijd om uit ons kot te komen en in die zin ben ik 
ook een grote fan van het V.V.T.I.V.  Een hulpverlener hoort 
niet op een eilandje alleen te vertoeven, dus ik hoop dat 
iedereen zich daarbij aansluit om zo mee te kunnen wegen 
op het maatschappelijk debat.

Carine heeft voor haar groepspraktijk De Remise bij de 
huiskunstenaar van EA, Theo Dirkx, een exemplaar van het 
zwaard en de kom aangeschaft. Ze hangen in de keuken 
van de praktijk om er dagelijks aan te herinneren dat ze 
allebei thuishoren in de therapeutische ruimte.  
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Toen we in 2010-2011 op de Educatieve Academie 
(EA) voor de eerste keer met de Gespecialiseerde 
Jaartraining Kindertherapie startten, hadden we nooit 
kunnen dromen dat ze vandaag, tien jaar later, verder 
zou uitgroeien tot een tweejarige opleiding. De vraag 
van vele studenten, het enthousiasme van de docenten 
en de schrijnende behoefte in het werkveld maakten 
het draagvlak voor een verdere professionalisering 
duidelijk. 

De opleiding is naar vorm en inhoud enorm gegroeid 
en blijft zich verder ontwikkelen. Het extra jaar geeft de 
ruimte om verder te verdiepen. Er ligt bijvoorbeeld nu 

Kindertherapie is er 10! 
En maakt de stap van 1 naar 2 jaar

nóg meer klemtoon op hechting, verbinding en trauma 
enerzijds en het werken met ouders als prioritaire 
hulpbron anderzijds. We blijven daarbij trouw aan de 
opleidingsvorm met inhoudelijk sterk onderbouwde 
ervaringsgerichte dagen waarbij studenten methodieken 
uit diverse stromingen ervaren en inoefenen met elkaar 
en therapeutische keuzes leren maken vanuit écht 
afgestemd zijn op dit individuele kind of de jongere en 
op het gezin als geheel. 

Het eigen proces van de kindertherapeut, kwetsuren én 
speelsheid, krijgen zorgzame aandacht onder andere in 
een tweedaagse. 

Katrien Cassiers stelt de Tweejarige Opleiding Integratieve 
Kindertherapie 2.0 voor.  

Na 10 jaar groeit een van de sterkhouders tussen onze Jaaropleidingen uit tot een tweejarige 
opleiding. Omdat de tijd er rijp voor is, de vraag groot en - spijtig genoeg - de nood hoog is. 
Docente Katrien Cassiers licht toe wat deze uitbreiding precies inhoudt.  

“Kinderen worden niet veerkrachtig geboren, 
je ontwikkelt veerkracht door patronen 

van stress en koestering 
die je ervaart in je vroege leven.”

Edith Geurts

Wie is Katrien Cassiers? 

Katrien is docente en vormgever van de Tweejarige Op-
leiding Integratieve Kindertherapie, Zandspeltherapie en 
in de Integratieve Creatieve Opleiding. Daarnaast geeft ze 
meerdere korte trainingen en is supervisor. Oorspronkelijk 
pedagogisch geschoold maakte ze in 2003 de overstap 
naar een praktijk voor individuele psychotherapie voor 
kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen. 

Als therapeute in de Interactionele Vormgeving krijgt het 
therapeutisch proces een unieke vorm in interactie met 
de cliënt. O.a. bijkomende opleidingen, systemisch wer-
ken, systemische pedagogie, transpersoonlijke psycho-
therapie, mindfulness en compassie voor hulpverleners, 
brainspotten, somatic experience, heartfulness, theory 
u, meditatie, beeldhouwen en eigen kunstenaarschap 
maken deel uit van haar instrumentarium.

In grote lijnen is het dus geen totaal andere opleiding 
geworden, maar we verdiepen, onderbouwen en 
integreren meer. Er wordt nu ook een stage van 
minimaal 20 uur gevraagd, een groeiverslag en er is 
nog meer ruimte voor casuïstiek. 

Gastdocenten verrijken de opleiding vanuit hun eigen 
aanvullende expertise waardoor een mooi en breed 
pallet van boeiende integratieve lesdagen op de 
agenda staat. 

De gastdocenten: 
• Inge de Fré, integratief psychotherapeut, 
 ontwikkelingspsychologie  
• Kirsten Mintjens, arts en kinder- 
 en jeugdpsychiater 
• Jürgen Peeters, afgestemd opvoeden 
 (zie ook interview op blz. 26) 
• Maia Van Landeghem, gecertifi ceerd 
 en advanced Rots en Water-trainer  

Bovenal blijft het natuurlijk een praktische oplei-
ding met veel creatieve, speelse, minder verbale, 
lichaamsgerichte werkvormen om concreet aan 
de slag te gaan met kinderen en jongeren in de 
dagelijkse praktijk. Tools om kinderen en gezinnen 
handvaten te geven en te helen van angst, verdriet, 
rouw, boosheid, eigenwaarde, scheiding, trauma, 
spanning,...om er maar een paar te noemen.

We richten ons tot psychologen, psychotherapeuten, 
counselers, ... die zich verder willen profesionalliseren 
in het werken met kinderen en jongeren binnen een 
therapeutische setting. 

Wees welkom! 
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TWEEJARIGE OPLEIDING
INTEGRATIEVE 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 procesgerichte jaartraining zoeken we 
naar manieren om het zelfhelend vermogen van kinderen 
terug aan te wakkeren zodat het gezonde innerlijke kind 
meer draagkracht kan bieden aan het gekwetste stuk.

Begeleider: Katrien Cassiers - 17 dinsdagen per jaar
Prijs: € 1870 / € 2070 (met basismodule) per jaar 

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 verbinden 
deze vier werkvormen met de basisprincipes van de Inter-
actionele Vormgeving, die als kader voor deze opleiding 
fungeren. Deze opleiding is eveneens toegankelijk voor 
mensen uit de zorg- en onderwijssector.

Begeleiders: Suzanne Kempeneers, Kris Jonckheere, 
Katrien Cassiers, Pat Van Lantschoot en Luc Van Nyvelseel 
- 18 dinsdagen 
Prijs: € 1980 / € 2180 (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: € 1163 / € 1363 (met basismodule)

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. Daar-
naast is er ruimte voor het inbrengen van eigen casussen 
en gaan we heel praktisch een aantal tools oefenen.

Begeleider: Ann Bilsen - 10 dinsdagen 
Prijs: € 1163 / € 1363 (met basismodule)

JAAROPLEIDINGEN SCHOOLJAAR 2021-2022
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: € 1163 / € 1363 (met basismodule)

I.V.-COACHING

Coaching zit in de lift. De I.V.-visie met integratieve metho-
dieken 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, groeps-
leider, beleidsmedewerker... 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 coa-
chingmethoden ontbreekt.

Begeleider: Marleen Van Laere - 6 maandagen 
Prijs: € 698 / € 798 (met basismodule)

(IMPROVISATIE-)THEATER 
& THERAPIE 

Via drama en theater kunnen zowel innerlijke als tus-
senmenselijke 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.
Vanuit de visie van Interactionele Vormgeving (I.V.) worden 
verschillende theatervormen verkend. Hierbij besteden we 
aandacht aan diverse theoretische achtergronden, maar 
gaan we het ook aan de lijve ondervinden. We oefenen en 
nemen daarbij de verschillende basisposities in als regis-
seur, acteur, publiek. 
De werkvormen richten zich zowel op werken met groe-
pen als op individueel werk. 
 
Begeleider: Suzanne Kempeneers - 6 dinsdagen
Prijs: € 698

ZANDSPELTHERAPIE

Het werken met zandspel past mooi in een integratieve 
cliëntgerichte aanpak waarin het zoeken naar betekenis van 
de cliënt, de ruimte voor zijn proces en het vormgeven aan 
nieuw handelen elkaar aanvullen en versterken. 
Door het uiterlijk neerzetten van wat binnenin leeft, ontstaat 
een afstand die overzicht, inzicht en bewegingsmogelijk-
heden zichtbaar maakt. Er ontstaat letterlijk bewegings-
vrijheid die ruimte schept voor iets nieuws waardoor het 
individuatie proces vorm kan krijgen.

Begeleider: Katrien Cassiers - 8 maandagen 
Prijs: € 930

Je geniet van 10% vroegboekkorting op deze 
jaaropleidingen als je voor 30 april 2021 inschrijft. 

Vind alle informatie op www.educatieve-academie.be. 
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THERAPEUTISCH WERKEN 
MET MINDFULNESS EN COMPASSIE

Mindfulness valt als methodiek niet meer weg te denken in 
het brede welzijnslandschap. Deze opleiding legt de focus 
op hoe je op een verantwoorde manier met mindfulness 
aan de slag kan gaan in de individuele praktijk. We vertrek-
ken vanuit de basis die alle recente behandelingsvormen 
(zoals MBCT, ACT) met elkaar gemeen hebben, en je leert 
hoe je mindfulness op een verantwoorde en integratieve 
manier kan toepassen bij cliënten en psychische klachten. 
We besteden ook veel aandacht aan het werken rond ac-
ceptatie en zelfcompassie. Het zelf ervaren, oefenen en 
trainen van mindfulness is onontbeerlijk voor een goede en 
doorleefde implementatie in je werk met cliënten. Dit vormt, 
naast het leren en trainen van praktische vaardigheden een 
belangrijk deel van de opleiding. 

Begeleider: Marco Alibertis - 8 maandagen
Prijs: € 930 / € 1130 (met basismodule)

TRAUMAVERWERKING

Jaarlijks worden duizenden mensen geraakt door ingrij-
pende gebeurtenissen. Bij velen is het vertrouwen in de 
ander zwaar beschadigd en staan angst, wantrouwen, 
schuld en schaamte voorop. Vertrouwen is de basis van 
de therapeutisch relatie, maar hoe bouw je een vertrou-
wensrelatie op met iemand die zo diep geschonden is in 
vertrouwen? Als begeleider leren we meer inzicht te 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: € 1163 / € 1363 (met basismodule)

NUTRITIONAL PSYCHOLOGY 

Chronische stress en een ongezond voedingspatroon kun-
nen het biochemisch evenwicht in ons lichaam ernstig ver-
storen. 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 trai-
ning 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, chro-
nische vermoeidheid, slapeloosheid... Hiernaast bekijken we 
welke andere factoren er bijdragen aan geestelijke gezond-
heid en hoe we het herstel van een uitgeput lichaam kunnen 
bevorderen op een natuurlijke manier. Je gaat met concrete 
praktische tips naar huis, die je kan toepassen in je eigen 
leven en dat van cliënten.

Begeleider: Sabrina Marx - 6 dinsdagen 
Prijs: € 698

JAAROPLEIDINGEN (VERVOLG) 

Ben je benieuwd naar het aanbod van de Educatieve 
Academie? 

Twijfel je erover om één van onze Jaaropleidingen of de 
vierjarige Therapeutenopleiding Interactionele Vormge-
ving (I.V.) aan te vatten en heb je nog inhoudelijke of 
praktische vragen? 

Woon dan zeker onze Online Infodag bij! 

Op 21 maart staan onze algemeen directeur Marco Ali-
bertis, mede-grondlegger van I.V. Bruno Van den Bosch 
en onze docente Katrien Cassiers van 13u tot 17u30 
voor je klaar.  
 

Je kan een workshop volgen en achteraf je vragen mbt 
onze opleidingen stellen. Elke workshop duurt een uur en 
wordt gevolgd door een vraag- en antwoordsessie van 
30 minuten. 

13u00: Therapeutisch werken met mindfulness 
en compassie. Marco Alibertis

14u30: Geraakt en aan-geraakt. De weg van 
veiligheid, vertrouwen en avontuur binnen de 
I.V.-benadering. Bruno Van den Bosch 

16u00: Breng het in beeld. Creatief in therapie. 
– Katrien Cassiers 

17u30: Slot van de Online Infodag. 
 
Schrijf je in via het bericht op onze website en op onze 
Facebookpagina! 

Online
Infodag  
Zondag 21 maart 2021
13u - 17u 
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Enya, in deze bijzondere tijden zijn we alle-
maal gevoeliger dan anders. Hoogsensitiviteit 
is echter nog iets anders. Kan je omschrijven 
wat het verschil is?

Wat we in de volksmond gevoelig, overgevoelig of zelfs 
hooggevoelig noemen is inderdaad iets anders dan 
hoogsensitief zijn. Hoogsensitiviteit is een aangeboren 
persoonseigenschap die erfelijk bepaald is. Je kan dus 
m.a.w. niet hoogsensitief worden. 
De kerneigenschap van hoogsensitiviteit is dat de 
hersenen informatie dieper verwerken doordat het 
filterstation in hoogsensitieve hersenen (de thalamus 
voor de kenners) meer prikkels doorlaat dan bij niet-
hoogsensitieve personen. Een hoogsensitief persoon 
(HSP’er) krijgt dus meer prikkels dan gemiddeld te 
verwerken. Men spreekt hier ook over een verhoogde 
input van prikkels. Een gevolg hiervan is dat HSP’ers 

Hoogsensitiviteit (h)erkennen 

de wereld intenser beleven, een groot aanvoelingsver-
mogen hebben en meer nood hebben aan rust doordat 
hun hersenen harder werken. Dit staat los van de 
huidige crisis. 

Overgevoeligheid of hooggevoeligheid draait dan weer 
om output. Dit is de reactie die men heeft door het te 
veel aan prikkels, los van de oorsprong van de prikkels. 
Meestal is dit een negatieve of emotionelere reactie 
dan normaal. Deze uitzonderlijke tijden zorgen ervoor 
dat zowel HSP’ers als niet-HSP’ers meer prikkels te 
verwerken hebben doordat er meer onzekerheid, angst 
en onvoorspelbaarheid is in het dagelijkse leven. Als 
we dit teveel aan prikkels moeilijker baas kunnen, gaat 
ons systeem meer stresshormonen aanmaken die een 
overgevoelige reactie tot gevolg kan hebben. 

Je kan dus, om het verwarrend te maken, zowel 

Enya Hooyberghs richt zich tot therapeuten en hulpverleners   
overgevoelig en niet-HSP zijn, als HSP en overgevoelig 
als HSP en niet overgevoelig. Het overgevoelige aspect 
kunnen we verminderen door aan goede zelfzorg te 
doen, grenzen te leren stellen en te communiceren over 
je noden en behoeften. 

Hoe kan een therapeut of hulpverlener hoog-
sensitiviteit bij een cliënt herkennen?

Op dit moment is er nog geen sluitende test of vra-
genlijst om hoogsensitiviteit vast te stellen, maar je kan 
als hulpverlener wel leren om via gesprekstherapie de 
verschillende kenmerken van hoogsensitiviteit te gaan 
opsporen. Dit is uiteraard iets wat ik aanbied in mijn 
tweedaagse training hier op de EA in maart! 
Belangrijke kenmerken zijn het diep beleven van emo-
ties, zowel de fijne als minder fijne emoties, meer rust 
nodig hebben dan gemiddeld, een groot gevoel voor 
rechtvaardigheid, sterk aanvoelingsvermogen, gevoelige 
zintuigen en het diep verwerken van informatie. 

Dit laatste zorgt er ook voor dat veel HSP’ers keu-
zestress hebben of langer tijd nodig hebben om te 
beslissen net omdat ze vanuit heel veel perspectieven 
naar een situatie kunnen kijken omdat ze met veel in-
formatie rekening houden. Belangrijk hierbij is dat deze 
kenmerken al heel het leven aanwezig zijn, aangezien 
hoogsensitiviteit is aangeboren. HSP’ers zijn kortom 
mensen en kinderen die het leven ervaren op een hoge 
intensiteit. 

Is het van belang voor het verdere proces dat 
de therapeut of hulpverlener bij het kind al 

Praktische info:  

Deze tweedaagse training vindt plaats op 22  en 29 
maart 2021 van 10u tot 17u. 

Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–
leden)

Meer info op volgende pagina. 

dan geen hoogsensitiviteit herkent?

Ja, de sleutel voor een gelukkig hoogsensitief leven is dat 
je in je verhoogde gevoeligheid begrepen wordt en dat je 
er zelf mee leert omgaan. Hoe vroeger dit gebeurt in een 
(kinder)leven, hoe beter. Hoogsensitieve kinderen worden 
vaak te snel gecategoriseerd onder zeer introvert of verle-
gen tot zelfs een aansteller, een flauwe, een zwakkeling. Zo 
kan een kind op jonge leeftijd al afgewezen worden in zijn 
of haar hoogsensitiviteit met alle gevolgen van dien. 

Kinderen komen bij een therapeut terecht naar 
aanleiding van een probleemstelling. Wat je visie 
op hoogsensitiviteit kenmerkt, is dat je het als 
een kracht, een cadeau beschouwt. Is dit de 
sleutel van het traject?

Ja, dat is zeker één van de sleutels. Tegelijkertijd mogen 
we er geen doekjes om winden dat hoogsensitief zijn je 
voor heel wat uitdagingen stelt, zowel voor het kind als de 
ouders. Daarbovenop komt ook vaak dat de moeder of 
vader doorheen de begeleiding met het kind beseft dat ook 
hij of zij hoogsensitief is, gezien de erfelijkheid. 

Mijn visie op hoogsensitiviteit is dat je mits begrip, goede 
(zelf)zorg, gezonde grenzen en een warme gevoelscom-
municatie tussen ouder en kind en voldoende rust- en 
oplaadmomenten van deze persoonseigenschap een 
mooie kracht kan maken. De rijke verbeelding, het diep 
kunnen genieten van schoonheid, verbinding en harmonie, 
het creatief denken en handelen en een fijn afgesteld aan-
voelingsvermogen zijn mooie geschenken die deze wereld 
zeker nu heel goed kan gebruiken! 

We kennen je op EA al van de online cursus Hap-
py & Hoogsensitief en je hebt ook een praktijk 
die zich tot HSP’ers richt. Wat heeft je bewogen 
om je nu specifiek tot therapeuten te richten?

Het kwam er eigenlijk op vraag van mijn deelneemsters uit 
de online cursus die zich nog verder professioneel 

(lees verder op volgende pagina) 

I.V.-therapeute Enya Hooyberghs organiseert al even online trajecten rond hoogsensitiviteit, 
ook in samenwerking met EA trouwens. Ze heeft nu een gloednieuwe tweedaagse Korte 
Training rond hoogsensitiviteit ontwikkeld die zich specifiek tot therapeuten en hulp- en zorg-
verleners richt. Een kennismaking.  
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wilden verdiepen in deze materie. Langs de andere kant 
was het een droom van me vanaf het moment dat ik voor 
het eerst de EA binnenstapte om daar ooit een training te 
mogen geven! Tot slot heb ik er mijn missie van gemaakt 
om hoogsensitiviteit op een genuanceerde manier meer 
kenbaar aan de wereld te maken. 15 tot 20% van de we-
reldbevolking is hoogsensitief, zeker bij mannen en jongens 
is het vaak on(h)erkend. 
Hoe meer therapeuten goed op de hoogte zijn van de 
krachten en valkuilen van HSP’ers, hoe beter. 

Wie mag zich aangesproken voelen?

De tweedaagse training is voor therapeuten, hulpverleners, 
kindercoaches, (zorg)leerkrachten en iedereen die in het 
werkveld in aanraking komt met hoogsensitieve kinderen 
en hen wil ondersteunen.

Hoe heb je deze tweedaagse opgebouwd?

In deze tweedaagse training word je meegenomen in 
de wereld van hoogsensitieve kinderen. Je leert wat 
hoogsensitiviteit is en wat net niet en hoe je het kan leren 
herkennen. Rond hoogsensitiviteit doen immers heel wat 
mythes en onwaarheden de ronde.

Je ontdekt wat de meest voorkomende valkuilen zijn van 
de jonge HSP’ers in hun gezinscontext, op school en 
maatschappelijk. We onderzoeken hoe we deze het best 
aan het licht brengen in je praktijk en hoe we hierover in 
interactie gaan met het kind en zijn ouders.
De juiste grondhouding, authenticiteit en gelijkwaardigheid 
uitstralen naar je jonge cliënten is een voorwaarde om 
verbindend aan de slag te gaan met hen. Hier zoomen we 
verder op in.

We gaan ook praktisch aan de slag. Na het volgen van 
deze tweedaagse ga je naar huis met nieuwe (creatieve) 
technieken en methodieken waarmee je van start kan gaan 
in je praktijk of in je werkveld. Zowel het werken met het 
kind als met de ouders wordt onder de loep genomen. 

Uiteraard is er ruimte om casussen in te brengen en de 
aangereikte technieken meteen in te oefenen.

KORTE TRAININGEN VOORJAAR 2021
TRAUMA EN KINDEREN

Een driedaagse voor therapeuten die met kinderen en jon-
geren werken en zich willen verdiepen in trauma.
De deelnemers maken kennis met een holistisch beeld 
op (psycho)trauma en de werking van trauma op lichaam, 
emotie en cognitie. Ze leren trauma en de effecten herken-
nen. Er worden ervaringsgericht diverse (speelse) metho-
dieken aangeboden om binnen het beschadigde gevoel 
van welzijn opnieuw veiligheid en verbinding te installeren 
of op zijn minst mogelijk te maken.
We putten voor de oefeningen vooral uit de somatic ex-
perience, creatieve therapie en mindfulness. Er is ook 
aandacht voor het begrip secundaire traumatisering en de 
eigen trauma coping van de therapeuten.

Begeleider: Katrien Cassiers 
Data: 11, 18 & 19 maart 2021 – 10u tot 17u
Prijs: € 308 / € 255 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

THERAPEUTISCH WERKEN MET 
HOOGSENSITIEVE KINDEREN

In deze tweedaagse leer je wat hoogsensitiviteit is en wat 
net niet en hoe je het kan leren herkennen. Rond hoogsen-
sitiviteit doen immers heel wat mythes en onwaarheden de 
ronde. Je ontdekt wat de meest voorkomende valkuilen zijn 
van de jonge HSP’ers, hoe je deze het best aan het licht 
brengt en hoe je hierover in interactie gaat met  kind en ou-
ders. We gaan ook praktisch aan de slag. Na het volgen van 
deze tweedaagse ga je naar huis met nieuwe (creatieve) 
technieken en methodieken waarmee je van start kan gaan 
in je praktijk of in je werkveld.

Begeleider: Enya Hooyberghs  
Data: 22 & 29 maart 2021 – 10u tot 17u 
Prijs: € 205/ € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

VERWERKING VAN MISHANDELING 
OF MISBRUIK

Hoe bouw je een vertrouwensrelatie op met iemand die juist 
zo diep geschonden is in vertrouwen? Hoe krijg je, op een 
begripvolle manier, beweging in hardnekkige patronen? Hoe 
krijgt de cliënt de regie over het eigen leven terug in handen 
en creëren we meer keuzevrijheid? 
In deze korte training leer je kijken naar de opbouwende 
bedoeling van patronen en gaan we op zoek naar construc-
tievere manieren om hiermee aan te slag te gaan.

Begeleider: Anne Vandenbroucke
Data: 8 en 29 mei 2021 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden) 

ZANDSPELTHERAPIE 

In deze tweedaagse maak je kennis met een aantal van de 
vele mogelijkheden van het werken met zandspel. Zandspel 
spreekt op een oorspronkelijke manier een diepere laag aan 
en helpt onbewuste processen vorm te geven en te ontwik-
kelen. Deze therapievorm voor volwassenen en kinderen, 
koppels en gezinnen laat toe om woordeloze momenten of 
gevoelens toch een taal te geven. Deelnemers gaan aan de 
slag met hun eigen verhaal in de zandbak en oefenen in het 
begeleiden van een zandspelproces.

Begeleider: Katrien Cassiers
Data: 11 en 25 mei 2021 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

SUÏCIDEPREVENTIE

Suïcidaliteit vormt een uitdaging voor therapeuten. Hoe je 
zelf naar deze thematiek kijkt, bepaalt vaak hoe je handelt. 
Het bespreekbaar maken om daarna een gepaste aanpak 
op te zetten blijkt effectief te zijn. 
Tijdens deze tweedaagse vertrekken we vanuit bestaande 
kaders om gezamenlijk de mogelijke behandelingsinter-
venties naast elkaar te zetten. Hierbij is ruimte voor inbreng 
van eigen casuïstiek, uitwisseling van ervaring en natuurlijk 
zelfzorg.

Begeleider: Nike Baeten
Data: 28 mei en 11 juni 2021 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

(lees verder op volgende pagina) 

Opleiding in Coronatijden

Onze Korte Trainingen gaan allemaal ‘live’ door in de 
gebouwen van de Educatieve Academie. 

De lesvorm kan echter ifv de coronarichtlijnen aangepast 
worden. Sommige trainingen gaan dan online, vinden in 
kleinere groepen of een groter leslokaal plaats. Uitzon-
derlijk kan een training naar een latere datum verplaatst 
worden. 
Deelnemers worden ervan tijdig op de hoogte gebracht.  

www.educatieve-academie.be

Vind hier meer info over deze trainingen, hoe je in te 
schrijven en hoe van de KMO-portefeuille, opleidings-
cheques, Vlaams Opleidingsverlof of Betaald Educatief 
Verlof te genieten. 

Hoogsensitiviteit (vervolg)
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KORTE TRAININGEN (VERVOLG)

COMPASSION FOCUSED THERAPY

Compassie is een beladen term die soms tegenover em-
pathie geplaatst wordt als voorbeeld hoe het niet moet. 
Met deze training nodigen we hulpverleners uit om com-
passie of ‘mededogen’ vanuit een ander perspectief te 
leren kennen, als een ‘zijnskwaliteit’ die we kunnen culti-
veren om beter tot zelfacceptatie te komen, en tot accep-
tatie van omstandigheden die we niet kunnen controleren. 
Compassietraining en CFT krijgen de laatste jaren veel 
aandacht in de wereld van de op mindfulness gebaseerde 
therapiestromingen, en niet zonder reden: uit recent on-
derzoek blijkt dat zelfcompassie het gevoel van emotio-
neel welzijn significant doet toenemen, terwijl stress, angst 
en depressie afnemen.

Begeleider: Marco Alibertis
Data: 14 en 21 juni 2021 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

WORKSHOP
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 door-
werken en voor problemen zorgen, zelfs al is er geen con-
tact. Ieder familielid heeft recht om erbij te horen. Wordt ie-
mand buitengesloten, geminacht of vergeten, dan zal een 

VERBINDEND WERKEN MET KOPPELS 
IN CONFLICTSITUATIES

Het begeleiden van koppels in conflictsituaties kan wel 
eens een hachelijke onderneming lijken. Hevige emotio-
nele reacties, moeizaam vooruitgang boeken, onvoorspel-
bare en soms moeilijk te structureren sessies... voor veel 
hulpverleners en therapeuten klinkt dit niet onbekend in 
de oren.  In deze training gaan we bekijken hoe we kop-
pels kunnen helpen om terug een veilige verbinding met 
elkaar aan te gaan, en geven we je een kompas mee om 
als therapeut het noorden niet te verliezen in het bos van 
emoties en interacties.

Begeleider: Marco Alibertis
Data: 1 en 8 juni 2021 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

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: op 19 maart 2021 (VOLZET) & op 10 juni 2021 
– 10 tot 17u   
Prijs: € 110 eigen opstelling – € 60 representant
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Hier sta ik, in de kledingwinkel, voor het kopen van een nieuwe jas. Ik heb 
hem zien hangen in het uitstalraam en mijn verlangen is groot. Ik wil hem 
kopen. “Mag ik hem even passen?” vraag ik aan de verkoopster. Haar antwoord 
is klaar en duidelijk ontkennend: “U mag hem zelfs niet aanraken, als U hem wil 
kopen zult U het op het zicht moeten doen.”

Corona doet wat met een mens. Ik druip af zonder jas.
Het is nu pas dat ik in de gaten heb dat wat zo natuurlijk is, niet altijd vanzelf-

sprekend is. Ik wil voelen, betasten, ervaren en zien. Wat juist ons mensen siert 
is onze aan-raakbaarheid. We hebben nood aan contact, liefde en passie. We 
verlangen zo naar warmte. En hier sta ik dan in de kou, zonder jas, met opgehe-
ven hoofd. Blind van kwaadheid overtuig ik mezelf van het onrecht met daarbij 
de steeds repeterende Mantra “Hier zet ik geen voet meer binnen.” De grens is 
gesloten en mijn verlangen is bekoeld.

Het gekke is dat de verkoopster niet verdwijnt uit mijn gedachten. Ze blijft op 
de voorgrond en gelukkig na honderd stappen van spuwende boosheid wordt 
het weer lichter en komt er weer ruimte. Ze heeft me geraakt! Aan-geraakt 
in mijn pijn. Ze heeft heel even de wonde van de afwijzing geopend en die 
verstopt zich al heel lang. Ze heeft geschoten, zoals Amor schiet met liefde, en 
ik heb het gevoeld. Ik kijk er naar en ik deel. Ik voel het gemis aan ‘de warme 
jas’ die ik zo nodig had.

“Koffi e” zegt een liefdevolle stem. “Hier binnen is het warm!” 
Geen mens kan zonder de ander. 

Bruno Van den Bosch

Raak me ... Aan!  
Bruno Van den Bosch is geraakt

Hilde en Bruno reikten een nieuw jaarthema aan voor de reeks 
diepte-interviews in Interactief. ‘AAN-RAKEN’.  Op de volgende pa-
gina’s lees je wat dit nieuwe thema voor Jürgen Peeters betekent. 
Bruno was zo enthousiast over het veelzijdige thema dat hij er 
prompt een tekst over schreef. Lees even mee. 
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“Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus.” 
Deze intrigerende titel bracht me in 1996 naar een vor-
mingsreeks bij Stichting Lodwijk de Raet. Ik ontmoette 
daar Rob De Wulf, één van de vroegere stafdocenten 
van de Educatieve Academie. Hij had toen folders bij 
van de I.V.-opleiding. Ik was meteen verkocht. Accep-
teren dat er niet één waarheid bestaat, integreren van 
bestaande theorieën, vormgeven in interactie, werken 
op verschillende lagen van ons bestaan, therapie als 
kunst en kunde... het was me op het lijf geschreven. 
Ik voelde me vanaf dag één thuis op de Educatieve 
Academie. 
En ik ben nu, bijna 25 jaar later, 
met evenveel overtuiging I.V.’er 
in hart en nieren.

Ik beschouw Bruno en Hilde 
als mijn therapeutische ouders. 
In die tijd gaven ze nog bijna 
alle lessen zelf. Ik herinner me 
tijdens de laatse lesdag met Bruno een opkomende 
heimwee. Ik kon al voorvoelen hoe ik dit heerlijke bad 
ging missen. Mijn driehoek is in die jaren daar erg gaan 
draaien. Ik heb vele uithoeken mogen verkennen. Met 
immer empathische, niet-oordelende en gepassioneer-
de docenten. Ik had in die tijd pittige ontmoetingen met 
mijn schaduw. Jung bracht me het beeld van de Onder-
stroom. Hij was als kind gefascineerd door de diepten 
van het water nabij zijn geboortehuis en gebruikte het 
als metafoor voor zijn dieptepsychologie.

Wat me bij de integratieve psychotherapie zo aan-
spreekt, is dat alles er mag zijn. De ogenschijnlijke 
tegenstrijdigheden in ons bestaan zoals tussen denken 
en voelen, tussen aangeboren en aangeleerd, tussen 
individu en collectief, worden omarmd. Het geeft me 
zoveel voldoening om vormen te zien ontstaan in 
interactie. Dit is ook de manier waarop ik lesgeef. Ik zet 
iets neer in de groep, de groep zet er iets langs en er 

AAN-RAKEN 
“Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt.” Een zin van schrijver Jeroen Brouwers, tevens een 
bewering die ongetwijfeld heel wat therapeuten en hulpverleners beroert. Interactief legt de zin 
voor aan enkele van onze docenten. In dit nummer aan gastdocent Jürgen Peeters.   

ontstaat iets nieuws. Wat zich in een groep of in een 
therapeutische relatie laat ontvouwen, kan je niet vooraf 
bepalen. Het vraagt van alle betrokkenen een met aan-
dacht aanwezig zijn. Op alle niveaus van ons bewustzijn: 
fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Wat ik bij EA doceerde, zat altijd in het verlengde van 
waar ik op dat moment in mijn werk intens mee bezig 
was. Zo gaf ik opleiding over daders en slachtoffers 
van seksuele delicten, seksualiteit en hulpverlening, de 
therapeutische relatie en systeemopstellingen in indi-
viduele setting. Momenteel geef ik als gastdocent les 

over afgestemd opvoeden in de 
tweejarige opleiding integratieve 
kindertherapie. Je zou het een 
pedagogische vertaling kunnen 
noemen van de I.V.-benadering.

In ons werk wordt vaak 
gesproken over je kwestbaar 

kunnen en durven opstellen. Velen voelen zich hierin 
geïnspireerd door het werk van Brené Brown. “Vulne-
rability is a condition for connection. Connection is why 
we are here”

Zelf spreek ik liever over je raak-baar opstellen. In 
2004 had ik de moed om op een congres in Amster-
dam Martine Delfos aan te spreken en haar te vragen 
of ze in België een dagsymposium wou komen geven 
over één van haar expertises. Enkele weken later zaten 
we samen op haar kantoor in Utrecht om dit voor te 
bereiden. Ze vroeg me of ik wist waarom ze ‘ja’ had ge-
zegd op mijn vraag. Ze krijgt dagelijks vragen en geeft 
lezingen in heel de wereld. Ik had geen benul. Toen 
zei ze me: “Ik heb ja gezegd, omdat jij je laat raken. 
Dan wil je dat mensen geraakt worden en dan kom ik 
graag.” Ze bracht daardoor iets in mijn bewustzijn wat 
tot de kern van mijn werk behoort. Als je je niet laat 
raken kan er niks ontstaan. Niet in een therapeutische 

Op gesprek met I.V.-therapeut en gastdocent Jürgen Peeters
relatie en ook niet in een leersetting. Dan komen we 
op kernbegrippen als veiligheid, hechting en intimiteit. 
Zonder veiligheid kan je niet groeien, niet leren en al 
zeker niet verwerken.

In mijn werk speelt het lichaam 
een belangrijke rol. Doorheen 
de jaren ben ik geëvolueerd 
van het grove bio-energetisch 
lichaamswerk, waarin ik me 
echt jaren heb onderge-
dompeld, naar de meer subtielere lichaamsgerichte 
benaderingen zoals Somatic Experiencing. Hoe veel 
aandacht er ook gaat naar het lichaam, letterlijk fysiek 
aanraken doe ik bijna nooit met cliënten. Ik ervaar daar 
als man soms enigszins een drempel. We leven niet zo 
in een cultuur van fysieke aanraking. Met vrienden is er 
een vanzelfsprekend en ik zou zelfs zeggen noodza-
kelijk fysiek contact. In de therapeutische ruimte ben ik 
daar erg zuinig op. Ik heb gemerkt dat de suggestie van 

aanraking al heel wat in beweging kan zetten bij cliën-
ten. Een voorzichtig exploreren met een zin als: “Hoe 
zou het zijn mocht iemand een hand op je schouder 
leggen?” geeft de kans om meer op afstand te bege-
leiden wat aanraking kan betekenen. Het laat de cliënt 

maximaal de regie houden over 
het eigen proces.

Ik heb heel lang geleden van 
een psychoanalyticus geleerd 
dat therapie er niet is om de 
reële behoeften van de cliënt 

te bevredigen, maar om ze te ontdekken en er vormen 
voor te vinden in hun eigen leven. Soms kan je een 
neiging voelen bij een cliënt die even fysiek te willen 
vasthouden. En misschien is dat in een aantal gevallen 
ook helemaal ok. Wat ik daarin een noodzakelijke 
overweging vind, is of deze beweging ontstaat vanuit 

(lees verder op volgende pagina)
Als je je niet laat raken kan 
er niks ontstaan. Niet in een 
therapeutische relatie en ook 
niet in een leersetting.

Zonder dat er rechtstreeks 
fysiek contact is, wordt er op 
vele manieren aangeraakt.



28  EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 88 EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 88  29

een eigen behoefte of deze werkelijk bijdraagt aan de 
therapeutische relatie.

In de praktijk werk ik veel met ouders. Geregeld brengen 
ze hun kinderen mee. Ik zie een moeder zitten met een 
kind van 13 maanden op haar schoot. Hij steekt zijn 
hand uit in mijn richting. Ik spiegel 
zijn beweging. Hij trekt zijn hand 
meteen weer terug. Dit spelletje 
spelen we nog een paar keer. 
Twintig minuten later zitten we 
samen op de grond. Hij rolt een balletje naar me en ik 
rol het terug. Na een paar keer over en weer leg ik er 
mijn hand op. Hij schrikt even. Dan laat ik het weer terug 
rollen. Hij herstelt zich. Zo bouwen we veiligheid met 
elkaar op in het contact. Ouders leren zo hoe subtiel hun 
kind communiceert. Hoe ze bewegen tussen veilig en 
onveilig en daarin veerkracht ontwikkelen. Zonder dat er 
rechtstreeks fysiek contact is, wordt er op vele manieren 
aan-geraakt.

Hoe kleiner de oefening, hoe 
meer proces op gang komt. 

In deze bizarre tijd is aanraken wel complexer gewor-
den. In het pre-coronatijdperk was de handdruk bij 
ontvangst en vertrek een vast ritueel. Daarin werd veel 
informatie non-verbaal uitgewisseld. Dat mis ik nu wel. 
Om op vele lagen van diepte met elkaar te kunnen 
werken is die fysieke dimensie in therapie onontbeerlijk. 

Het letterlijk fysiek aanraken, 
heb ik gemerkt, is niet per 
se noodzakelijk en voor heel 
wat mensen zelfs niet eens 
wenselijk.

In een aantal van de trainingen die ik geef in groepen 
werk ik wel rechtstreekser met fysiek contact. Dat zijn 
altijd heel kleine, subtiele oefeningen. Ik heb gemerkt 
dat hoe kleiner je de oefening maakt, hoe meer proces 
er op gang kan komen waarbij deelnemers toch 
maximaal de regie kunnen houden.

Vanaf 22 april 
in de boekhandel en op EA!
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PRIKBORD
Gewijzigde openingsuren secretariaat tijdens de Paasvakantie

Van maandag 5 april tot en met vrijdag 16 april 2021 staat het secretariaat van de Educa-
tieve Academie graag telefonisch en per mail tot je dienst op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag en dit van 11u tot 15u.  

EXPO JEANNETTE VAN HOEK 
VERZET NAAR NAJAAR 2021

Omdat we in coronatijden weinig volk over 
de vloer krijgen, zal de geplande kleur-
rijke expo ‘de natuur als vertrekpunt’ van 
onze gastdocente Jeannette van Hoek 
naar het najaar van 2021 verhuizen. 

Je verneemt de nieuwe data in een vol-
gende Interactief en op onze website!  

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.

Shop je weleens online?

Vergeet dan niet om via de Trooperpagina van TOUW (www.
trooper.be/touw) te gaan! Op die manier gaat er een klein per-
centage per aankoop naar TOUW. 
Alle beetjes helpen!

ONLINE INFODAG 2021

Wil je nader kennismaken met EA 
en dan vooral onze I.V.-therapeu-
tenopleiding of onze Jaaropleidin-
gen? Schrijf je dan in voor onze 
Online Infodag. 

Je leest er alles over op p17 en op 
onze website. Wees welkom! 



LEES MEER OVER ONZE JAAROPLEIDINGEN, 
KORTE TRAININGEN EN WORKSHOPS!

WWW.EDUCATIEVE-ACADEMIE.BE




