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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! 




