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Beste lezer

Met fierheid bieden wij jou deze studiegids aan. In deze uitgebreide gids vind je een beschrijving 
van de opleiding in Lichaamsgerichte Psychotherapie, aangeboden door het opleidingsinstituut 
‘AgapeBelgium’. 

Naast een beschrijving van de opleiding in Lichaamsgerichte psychotherapie vind je in deze gids 
ook algemene informatie over de organisatie van AgapeBelgium en de richtlijnen met betrekking tot 
de opleiding. 

De aangeboden opleiding is met de grootste zorg samengesteld en getoetst aan de verwachtingen in 
het werkveld. Wij zijn fier dat we je kennis kunnen laten maken met een heel deskundig trainersteam 
dat bestaat uit docenten die met een groot enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel hun 
kennis en vaardigheden wensen te delen. 

Als student zal je verwelkomd worden in een huis waar lichaamsgericht psychotherapeutisch werken 
sinds zijn ontstaan in 1986 een centrale plaats heeft ingenomen. Agapebelgium is gegroeid tot een 
toonaangevend opleidingsinstituut zowel nationaal als internationaal waar wij zowel organisatorisch 
als inhoudelijk steeds werken aan onze integriteit, kwaliteit en deskundigheid.  

Alle studenten worden geacht op de hoogte te zijn van de informatie en regelingen met betrekking 
tot de opleiding zoals deze in de studiegids vermeld staan, en ook van wijzigingen en aanvullingen 
die via de studentensite bekend gemaakt worden. Deze studiegids geeft je een inkijk in hoe de 
opleiding voor jou wordt georganiseerd, wat de opleiding inhoudt en waar jij als student rekening 
mee dient te houden.

Wij wensen dat deze studiegids op een duidelijkheid en enthousiasme mag wakker maken bij jou. 

Alvast bedankt voor je interesse,
Namens het hele trainersteam

Niek Ghekiere
Trainer LPT
Managing partner Agapebelgium

Juni 2022



4 5

Het instituut AgapeBelgium .............................................................................................................................6

Introductie ......................................................................................................................................................... 8

Inhoud ................................................................................................................................................................ 14

Cycli ................................................................................................................................................................... 20

Modules ............................................................................................................................................................. 26

 Leertherapie en supervisie ..................................................................................................................28
 
 Het lichaam in psychotherapie ............................................................................................................29

 Fundamenten van LPT & experiëntieel lichaamswerk (EBW®) ........................................................30

 Neurobiologische concepten binnen LPT ...........................................................................................31

 Klinisch-therapeutische integratiedagen ............................................................................................31

 Het myofasciale lichaam .....................................................................................................................32

 Werken met het gespannen lichaam: bio-energetica ........................................................................34

 Handson-technieken binnen LPT ........................................................................................................35

 Ademtherapie binnen LPT ...................................................................................................................36

 Lichaams- en bewegingsanalyse in LPT.............................................................................................37

INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL

 Het therapeutisch proces. Van anamnese tot behandeling ..............................................................38

 Karakterstijlen ......................................................................................................................................40

 Focussen ..............................................................................................................................................41

 Praktijkervaring en stage .....................................................................................................................42

 Ontwikkelingsportfolio als eindevaluatie ............................................................................................42

 Overzicht van de modules ...................................................................................................................43

Inschrijven en studiekosten..............................................................................................................................48

 De opleiding ..........................................................................................................................................48

 Toelatingscriteria .................................................................................................................................48

 Inschrijven voor de opleiding LPT .......................................................................................................50

 Aanmelding en intake ..........................................................................................................................50

 Vragenlijst .............................................................................................................................................51

 Studiekosten .........................................................................................................................................52

 Extra informatie ....................................................................................................................................54

Trainers .............................................................................................................................................................. 56

Kwaliteit ............................................................................................................................................................. 64

AgapeBelgium ...................................................................................................................................................70





8 9

Wat is psychotherapie?*
De Belgische beroepsvereniging voor wetenschappelijk onderbouwde psychotherapie (BWP Psychotherapie, 
2021) citeert uit de wet dat “psychotherapie een bijzondere behandelingsvorm is waarin men op een consistente 
en systematische wijze een sam enhangend geheel van psychologische middelen (interventies) hanteert, 
die geworteld zijn binnen een psychologisch wetenschappelijk referentiekader en waarbij interdisciplinaire 
samenwerking is vereist.” (definitie huidig wetgevend kader, BWP, 2021). Hierbij bestaan er verschillende rijke 
psychotherapeutische stromingen of referentiekaders waardoor er een divers psychotherapeutisch aanbod 
bestaat.  

Wat is het doel van psychotherapie?
Naast het aanbieden van een ondersteunende relatie wenst psychotherapie veranderingen teweeg te brengen 
in niet-helpende patronen van denken, voelen en handelen of patronen die schadelijk zijn voor de persoon en/
of zijn omgeving. 

Hoe werkt een psychotherapeut?
De psychotherapeut heeft meer gevorderde expertise om veranderingsprocessen op gang te brengen en te 
begeleiden dan de klinisch psycholoog/orthopedagoog of arts zonder dergelijke bijkomende opleiding. Hierbij 
zijn verschillende werkvormen mogelijk, afhankelijk van de nood en vraag van de persoon die hulp zoekt. 
Een psychotherapeutische behandelaar gaat systematisch en consistent te werk. De psychotherapeutisch 
behandelaar werkt in de regel niet enkel probleemoplossend of adviserend, maar zoekt samen met de 
cliënt naar de betekenis van de klachten. De patiënt wordt uitgedaagd en geprikkeld om nieuwsgierig te 
worden om zichzelf beter te begrijpen en om zich medeverantwoordelijk te voelen voor zijn eigen proces. De 
behandeldoelen kunnen hierbij ook gaandeweg wijzigen naarmate het proces zich ontwikkelt.

De persoon van de psychotherapeut
De persoon van de behandelaar vormt een cruciaal instrument in de psychotherapeutische praktijk. De 
diepgaande reflectie over eigen waarden, noden, blinde vlekken alsook over complicaties en
grensoverschrijdingen hoort bij de competenties van de psychotherapeut. Super- en intervisie
en leertherapie vormen hiertoe onontbeerlijke instrumenten. 

Psychotherapeut worden
Psychotherapeutische zorg is een vorm van behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg die enkel 
uitgevoerd kan worden door hiertoe gekwalificeerde professionals. Dit zijn personen die na een basisopleiding 
tot klinisch psycholoog/orthopedagoog of arts een bijkomende psychotherapie-opleiding volgden en 
hierbij twee jaar gesuperviseerde praktijk hebben doorlopen. Er zijn overgangsmaat-regelen voorzien voor 
professionals die een andere vooropleiding hebben en zich gespecialiseerd hebben in de psychotherapie.  

*Meer informatie zal je vinden op de website https://www.bwpsychotherapie.be/psychotherapie/wat-is-
psychotherapie . Bovenstaande tekst werd geschreven op basis van deze bron. 

PSYCHOTHERAPIE

Wat is lichaamsgerichte psychotherapie (LPT)?
LPT is een gespecialiseerde vorm van psychotherapie die de aandacht vestigt op de interacties die bestaan 
tussen lichaam en geest. Binnen de lichaamsgerichte psychotherapie staat de wederkerige relatie die bestaat 
tussen ons lichaam, ons denken, onze gevoelens en onze inspiraties centraal. Geworteld in het concept dat 
mensen de wereld niet enkel ervaren in hun gedachten en hun emoties, maar ook in het lichaam, zal de 
lichaamsgericht psychotherapeut  emotionele, mentale en relationele problemen benaderen via het lichaam.  

Wat is het doel van lichaamsgerichte psychotherapie?
Ongeacht in welke psychotherapeutische stroming een psychotherapeut zich thuis voelt, de 
psychotherapeutische behandeling dient er in haar algemeenheid toe te leiden dat de cliënt op een verbindende, 
zingevende en opbouwende manier anders leert denken, voelen en handelen.  Werken met het lichaam in een 
psychotherapeutisch kader geeft de cliënt de mogelijkheid te ontdekken hoe lijfelijk opgeslagen patronen 
zich ‘cognitief, affectief, imaginatief, sensorisch, motorisch of vegetatief uitdrukken’ (Calsius, 2021). 

Met 'uitdrukken' wordt bedoeld hoe een lichamelijke spanning een lichamelijke uitdrukking kan zijn van 
een onbewust verdrongen persoonlijk emotioneel complex. De lichaamsgerichte psychotherapeut zal de 
cliënt helpen of faciliteren om de ervaringen waar de cliënt zich bewust van wordt, uit te drukken. Dit is een 
essentieel onderdeel en kenmerk van het lichaamsgericht psychotherapeutisch proces. Het helpt de cliënt 
genuanceerder de samenhang tussen lichaam en geest te begrijpen en de psychosomatische wisselwerking 
te herstellen.

LICHAAMSGERICHTE PSYCHOTHERAPIE
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Werken met lichaamsgerichte psychotherapie
Binnen de lichaamsgerichte psychotherapie staat het verbaliseren ten dienste van het lichaamsgerichte 
ervaringswerk. De accepterende, empathische en authentieke houding van de therapeut voedt de 
therapeutische relatie en dit zal ook blijken in de manier waarop de therapeut luistert naar en spreekt tot de 
cliënt. De therapeut begeleidt de cliënt in het maken van contact met zijn of haar lichaam. 

De lichamelijke sensaties die de cliënt waarneemt, vormen in vele gevallen een eerste stap om in de diepte 
lichaamsgericht psychotherapeutisch te werken. Met de metafoor in de diepte werken, wordt bedoeld dat 
de behandelaar specifieke oefeningen aan kan bieden die een antwoord geven op het werken met en het 
verwerken van de sensaties die een cliënt opmerkt bij de verkenning van bijvoorbeeld een specifieke klacht. 
De technieken waar de lichaamsgericht therapeut dan mee werkt kunnen handson of handsoff technieken 
zoals ademhaling, beweging en stemexpressie zijn.  

De persoon van de lichaamsgericht psychotherapeut
De professional die werkt met lichaamsgerichte psychotherapie is een behandelaar die blijft investeren in 
zelfonderzoek en de relatie met zijn of haar lichaam centraal houdt in zijn/haar leven. De diepgaande reflectie 
over eigen waarden, noden, blinde vlekken en beperkende patronen zijn psychosomatisch en somato-
psychisch onderzocht. 

Hij of zij kent de lichaamsgerichte methodes grondig en heeft deze aan den lijve ervaren en geëxploreerd 
in een leertherapeutisch proces. De therapeut beschikt over kennis die gegrond is in de psychologische, 
psychotherapeutische, filosofische en levensbeschouwelijke wetenschappen. Daarnaast heeft de 
lichaamsgericht psychotherapeut een grondige kennis uit biologische- en breinwetenschappelijke 
vakdomeinen.

De lichaamsgerichte psychotherapeutische behandelvormen
De lichaamsgerichte psychotherapeutische behandelvormen die worden aangeleerd zitten verankerd in 
wetenschappelijke en theoretische kaders. 

Opgeleid worden in de lichaamsgerichte psychotherapie in AgapeBelgium
In de opleiding lichaamsgerichte psychotherapie die wij aanbieden, zal iedere therapeut of psychotherapeut 
die reeds een kennis heeft van gesprekstechnieken, overdracht-tegenoverdracht en psychopathologie zich 
thuis voelen. Deze opleiding bouwt namelijk verder op deze verworven kennis en competenties. 

Deze opleiding is gebouwd op 3 pijlers: gespecialiseerde theoretische concepten, geijkte lichaamsgerichte 
therapeutische methodes en klinische toepassingen van lichaamsgericht (psycho)therapeutisch werken.   
Gedurende de opleiding investeer je als lichaamsgericht psychotherapeut i.o. in jouw eigen professionele 
ontwikkeling via supervisie, intervisie en leertherapie met een bijzondere aandacht voor de relatie met het 
eigen lichaam.  

Beroepsmogelijkheden
Als lichaamsgericht (psycho)therapeut kan je zowel aan de slag op zelfstandige basis als in een 
geïnstitutionaliseerde klinische setting. Zowel groeps- als individuele therapie, maar ook relatietherapie zijn 
courante vormen. 

Ook vanuit het bedrijfsleven is er een toenemende interesse naar lichaamsgerichte psychotherapeuten. In 
het kader van human resources, depressie- en burnoutpreventie, maar ook in de vaardigheden die ‘people 
managers’ nodig hebben kan een lichaamsgericht psychotherapeut geconsulteerd worden.
 

Lichaamsgerichte psychotherapie studeren in Agapebelgium
Alle opleidingen waar wij lichaamsgerichte psychotherapie aanbieden vertrekken vanuit een zelfde 
theoretische basis en ‘psychotherapeutische vaardigheden-kader’. Op deze fundereringen worden de 
methodieken uitgerold met hun specifieke methodes. 

Parallel aan deze contactmomenten wordt van elke student een leertherapeutisch traject alsook supervisie 
verwacht wanneer deze student lichaamsgericht psychotherapeutisch zal werken, bvb tijdens stage. Elke 
opleiding zal het ontwikkelingsportfolio als ‘eindproduct’ beogen om het afstuderen mogelijk te maken.

De titel 'psychotherapeut'
De titel ‘psychotherapeut’ is in België bij wet voorbehouden aan deze professionals die voldoen aan specifieke 
criteria (wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen, FOD VVVL, 2016). Dit heeft tot gevolg dat de 
student in de opleiding lichaamsgerichte psychotherapie, niet automatisch de titel psychotherapeut draagt 
na het voltooien van deze opleiding. 

Dit kan enkel als de student voldoet aan de wettelijk beschreven criteria.  De opleiding in lichaamsgerichte 
psychotherapie die wij aanbieden, heeft de belangrijke doelstelling om deskundige gezondheidswerkers 
verder te instrueren en te inspireren in het waarderen van en het werken met het lichaam in psychotherapie, 
in therapie en in coaching.
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INHOUD

De opleiding bestaat uit 3 cyclussen, verspreid over 3 studiejaren: de cyclus ‘verkenningen’, de cyclus 
‘essenties’ en de cyclus ‘specialisaties’. Elke cyclus kent zijn eigen klemtonen, verdiepingen en nuanceringen. 
Een cyclus bestaat op zijn beurt uit verschillende opleidingsblokken of opleidingsmodules. De opleiding 
bestaat uit theoretische concepten uit de lichaamsgerichte psychotherapie, uit methodische concepten, 
stage en persoonlijke leertherapie. 

INHOUD

VERKENNINGEN

Bootcamp 1
Werken met het gespannen lichaam

Adem in therapie
4 dagen

Fundamenten van LPT & EBW®
Basics 2 dagen

Het lichaam in de psychotherapie:
geschiedenis, kaders en concepten 2 dagen

Het myofasciale lichaam
Van anatomie tot therapie 2 dagen

Bootcamp 2
Handson-technieken & lichaamsgericht

(psycho)therapeutisch werken
4 dagen

Neurologische concepten binnen LPT 2 dagen

Klinisch-therapeutische
integratiedagen 2 dagen

Bootcamp 3
Karakterstijlen 4 dagen

Portfolio & evaluaties 1 dag

ESSENTIES

Bootcamp 1
Adem in therapie 4 dagen

Fundamenten van LPT & EBW®
Advanced I 2 dagen

Fundamenten van LPT & EBW®
Advanced II 2 dagen

Neurologische concepten binnen LPT 2 dagen

Bootcamp 2
Karakterstijlen 4 dagen

Het therapeutisch proces
van anamnese tot behandeling 2 dagen

Klinisch-therapeutische
integratiedagen 2 dagen

Bootcamp 3
Handson-technieken 4 dagen

Portfolio & evaluaties individueel

SPECIALISATIES

Bootcamp 1
Karakterstijlen 4 dagen

Fundamenten van LPT & EBW®
capita selecta 2 dagen

Bootcamp 2
Focussen en LPT 4 dagen

Klinisch-therapeutische
integratiedagen 2 dagen

Het therapeutisch proces
van anamnese tot behandeling 2 dagen

Bootcamp 3
Bewegingsanalyse

Werken met het gespannen lichaam
4 dagen

Portfolio & evaluaties 1 dag
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Cyclus
Inter-
visie Theorie Praktijk Boot-

camp
Totaal 

dagen excl. 
intervisie

Totaal 
opleid-
ings-
uren

Portfolio & 
evaluatie

Aantal lesdagen Aantal dagen

Verkenningen 6 8 2 12 19 141 1

Essenties 6 8 2 12 22 166 Individueel

Specialisaties 6 4 2 12 18 139 2

Het kunnen aanvragen van vrijstellingen (enkel mogelijk voor de cyclus verkenningen en de module 
'neurobiologische processen' in de cyclus essenties) komt tegemoet aan de flexibiliteit van de opleiding. 

De theoretische vakken worden steeds live aangeboden in dagonderwijs. De methodische vakken bestaan uit 
opeenvolgende dagen waarin methodes uitgerold worden en aangeleerd worden. Deze worden beschreven 
onder de term ‘bootcamp’. 

INHOUD

Cyclussen in de opleiding
De opleidingsverantwoordelijken hebben bij het ontwerpen van deze opleiding voortdurend gezocht naar 
het evenwicht tussen intensiteit en flexibiliteit. De opleiding moet voldoende ruimte en erkenning kunnen 
geven aan de professionele en gezinsomgeving waar de volwassen student in leeft. De opeenvolging van 
de opleidingsdagen, week- en weekendonderwijs, residentiële modules en niet residentiële modules werden 
nauwkeurig afgewogen. 

De opleiding LPT bestaat uit 3 cyclussen. Elke cyclus bestaat uit verschillende theoretische, methodische 
of praktische modules. Naast dit contactonderwijs wordt verwacht dat elke student participeert in een 
opleidings-intervisiegroep (deze wordt bij aanvang van de opleiding samengesteld) en investeert in 
leertherapie / supervisie. 

Opgeleid worden in de lichaamsgerichte psychotherapie vraagt een veilige en geborgen setting waar de student 
zich kan binden aan medestudenten, waar ‘schaduw’ mag geëxploreerd worden, waar groepsdynamieken 
genuanceerd verkend worden. Deze groepsdynamieken worden gemakkelijker verkend in ‘de bootcamps’. 
Deze methodisch gekleurde opleidingsblokken verdiepen niet alleen de technieken en werkvormen. Ze geven 
bedding aan zelfreflectie en uitwisseling met medestudenten. Tijdens de bootcamps schenken we ruim 
aandacht aan de manier waarop de studenten de ervaringen belichamen en hun persoonlijk functioneren. Er 
zijn een aantal bootcamps die een verplicht residentieel karakter kennen.

Bootcamps Verkenningen

Bootcamp 1 Bootcamp 2 Bootcamp 3

Werken met het gespannen lichaamWerken met het gespannen lichaam
(2 dagen)(2 dagen)

Hands-onHands-on
(2 dagen)(2 dagen)

KarakterstijlenKarakterstijlen
 (3 dagen) (3 dagen)

Adem in therapieAdem in therapie
 (2 dagen) (2 dagen)

Afronding Afronding 
(1 dag)(1 dag)

44 dagendagen 2 dagen2 dagen 4 dagen4 dagen

Bootcamps Essenties

Essenties 1 Essenties 2 Essenties 3

Adem Adem 
(4 dagen)(4 dagen)

Karakterstijlen Karakterstijlen 
(4 dagen)(4 dagen)

Werken met het gespannen Werken met het gespannen 
lichaamlichaam

(2 dagen) (2 dagen) 

Hands-on Hands-on 
(2 dagen)(2 dagen)

4 dagen4 dagen 4 dagen4 dagen 4 dagen4 dagen

Bootcamps Specialisaties
Specialisaties 1 Specialisaties 2 Specialisaties 3

Karakterstijlen Karakterstijlen 
(4 dagen)(4 dagen)

Focussen Focussen 
(4 dagen)(4 dagen)

Lichaam- en Lichaam- en 
bewegings-analyse bewegings-analyse 

(2 dagen)(2 dagen)

Werken met het gespannen lichaamWerken met het gespannen lichaam
(2 dagen)(2 dagen)

4 dagen4 dagen 4 dagen4 dagen 4 dagen4 dagen

INHOUD
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De eerste cyclus van deze opleiding bestaat uit 19 contactdagen en beoogt drie doelen:

• Het installeren van een opleidingsgroep die bedding geeft om op een veilige manier het lichaamsgericht 
psychotherapeutisch werken samen te exploreren;

• De fundamenten leggen waarop de volgende cycli kunnen uitgerold worden; 
• Het creëren van een grondig beeld van lichaamsgerichte psychotherapie. 

Deze eerste cyclus kent vrijstellingsmodules. Dit betekent dat de opleidingsgroep niet noodzakelijk
voltallig aanwezig zal zijn tijdens elke module. 
Daarnaast zijn er modules waar verschillende opleidingsgroepen aan zullen deelnemen.  Denk hierbij aan 
de basismodule ‘fundamenten van LPT en experiëntieel lichaamswerk® ’ die ook door studenten van de 
opleiding Dans- en bewegingstherapie worden gevolgd. 

EERSTE CYCLUS VERKENNINGEN

LPT Cyclus 1 verkenningen

Modules Opleidingsdagen Vrijstelling 
mogelijk?

Dagonderwijs/
residentieel Trainer

Bootcamp 1
Werken met het  
gespannen lichaam 
Adem in therapie

4 dagen Nee Dagonderwijs & 
residentie

N. Ghekiere &
G. Verstraete

Fundamenten van LPT & 
EBW®

2 dagen Ja Dagonderwijs J. Calsius

Het lichaam in de
psychotherapie

2 dagen Ja Dagonderwijs N. Ghekiere

Het myofasciale lichaam 2 dagen Ja Dagonderwijs J. Calsius

Bootcamp 2
Handson-technieken

2 dagen Ja Dagonderwijs J. Calsius

Neurobiologische  
concepten binnen LPT

2 dagen Ja Dagonderwijs N. Ghekiere

Klinisch-therapeutische 
integratiedagen

2 dagen Nee Dagonderwijs P. Doll,  
G. Van Batselaere, 
S. Vanhaecke

Bootcamp 3
Karakterstijlen 

3 dagen Nee Dagonderwijs M. Van Buren & N. 
Ghekiere

Portfolio presentatie & 
evaluatie

Nee Dagonderwijs N. Ghekiere

Totaal 19

De tweede cyclus 'Essenties' verdiept en nuanceert de materie die we tijdens het eerste jaar ‘Verkenningen’ 
behandelden. De relatie tot ‘het psychotherapeutisch werken’ wordt duidelijker. Zo gaan we dieper in op de 
methodes en leren we hoe een behandeling opgezet kan worden. Met name in het blok ‘het therapeutisch 
proces’ richten we ons op het verloop van de therapie en hoe we lichaamsgericht werken integreren in de 
praktijkvoering. 

LPT Cyclus 2 Essenties

Modules Opleidings-
dagen

Vrijstelling 
mogelijk?

Dagonderwijs/
residentieel

Trainer

Bootcamp 1
Adem in therapie

4 Nee Dagonderwijs G. Verstraete

Fundamenten van LPT & EBW® 
advanced I

2 Nee Dagonderwijs J. Calsius

Fundamenten van LPT & EBW® 
advanced II

2 Nee Dagonderwijs J. Calsius

Neurobiologische concepten  
binnen LPT

2 Ja Dagonderwijs N. Ghekiere

Bootcamp 2
Karakterstijlen

4 Nee Dagonderwijs M. van Buren-
Molenaar

Het therapeutisch proces 2 Nee Dagonderwijs S. Van de Put

Klinisch-therapeutische 
integratiedagen

2 Nee Dagonderwijs P. Doll,  
G. Van Batselaere, 
S. Vanhaecke

Bootcamp 3
Werken met het gespannen 
lichaam & handson-technieken 
binnen LPT Advanced

4 Nee Residentieel J. Calsius &
N. Ghekiere

Evaluatie portfolio Nee Dagonderwijs N. Ghekiere

Totaal 22

TWEEDE CYCLUS ESSENTIES
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De derde cyclus besteedt grote aandacht aan het werken met LPT in specifieke klinische situaties. In het 
blok ‘fundamenten van lichaamsgericht psychotherapeutisch werken en experiëntieel lichaamswerk®’ zal 
aandacht gaan naar specifieke doelgroepen en uitdagingen. 

Denk hierbij aan ‘lichaamsgericht werken met mensen met trauma’. Ook de bootcamps geven ruimte aan 
heldere en verruimende technieken. Denk hierbij aan de methode focussen en de methode ‘bewegingsanalyse’.  

LPT Cyclus 3 Specialisaties

Modules Opleidingsdagen Vrijstelling mo-
gelijk?

Dagonderwijs/
residentieel Trainer

Bootcamp 1
Karakterstijlen 4 Nee Dagonderwijs M. Van Buren-

Molenaar

Fundamenten van LPT & 
EBW® 
capita selecta

2 Nee Dagonderwijs J. Calsius

Bootcamp 2
Focussen 4 Nee Residentieel M. Kurzenacker

Klinisch therapeutische 
integratiedagen 2 Nee Dagonderwijs Experten in het 

werkveld 

Het therapeutisch proces: 
van anamnese tot 
behandeling deel 2

2 Nee Dagonderwijs S. Van de Put

Bootcamp 3
Bewegingsanalyse & werken 
met gespannen lichaam

4 Nee Dagonderwijs S. de Bruijckere & 
N. Ghekiere

Presentatiedagen 
portfolio & evaluatie Nee Dagonderwijs N. Ghekiere

Totaal 18

DERDE CYCLUS SPECIALISATIES
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Contact-gebonden opleidingsblokken
Elke opleidingscyclus beslaat verschillende modules waarvan de duur varieert tussen 2 en 5 dagen. Deze 
blokken zijn voornamelijk ingepland deels in of aansluitend aan een weekend. 

Tijdens bepaalde theoretische modules kunnen externe studenten buiten de opleidingsgroep aansluiten. Dit 
is niet mogelijk in de bootcamps, die je altijd volgt met jouw vertrouwde studiegroep. 

Cyclus Aantal opleidingsdagen Aantal opleidingsblokken (evalu-
atiedag/portfolio niet ingebrepen

Cyclus 1: Verkenningen 19 8

Cyclus 2: Essenties 22 8

Cyclus 3: Specialisaties 18 5

Intervisiegroepen
Uit elke opleidingsgroep worden minstens 2 intervisiegroepen gevormd. 

Binnen deze intervisiegroepen zal je de aangeleerde technieken verdiepen. Vanaf de tweede cyclus kan je, 
naast het verder oefenen van de technieken, op basis van aangereikte intervisiemodellen stage-ervaringen 
of cliëntenwerk intercollegiaal onderzoeken. Elke cyclus veranderen de intervisiegroepen qua samenstelling. 
Een intervisiebijeenkomst duurt gemiddeld 2 uur.  

Leertherapie en supervisie
Vanaf het begin van jouw opleiding start ook jouw persoonlijke leertherapeutisch proces. Leertherapie, waar 
de lichaamsgerichte psychotherapie wordt geaccepteerd en aangewend, is een belangrijk onderdeel van 
jouw ontwikkeling en vorming. 

Deze leertherapie kan in groep plaatsvinden en/of op individuele basis. Wanneer je werkt met de opgedane 
kennis, technieken en ervaring dan zal je ook deze werkervaringen inbrengen bij jouw leertherapeut of 
supervisor. 

Alle opgedane praktijkervaringen waar je met lichaamsgerichte psychotherapie werkt, voedt jouw supervisie 
en leertherapie. Van de studenten verwachten we dat zij minstens 50 uur leertherapie en minstens 15 uur 
supervisie volgen.   
 
Verslaglegging
Van elk opleidingsblok maakt de student een verslag (op basis van aangereikte vragen). Dit verslag vormt 
een onderdeel van de ontwikkelingsportfolio van de student. De student stuurt ons dit verslag toe na elk 
gevolgd opleidingsblok. Een eindverslag (waarvan richtvragen te vinden zijn op het studentenplatform) vormt 
de basis van de verplichte evaluatie op het eind van elke cyclus. 

Close readings
De student krijgt toegang tot een ruime literatuurlijst met verplichte en niet verplichte literatuur. De theoretische 
belasting in een eerste cyclus is minimaal, maar verruimt zich gradueel tijdens de daaropvolgende cycli. 
Intervisiegroepen worden gedurende de loop van de opleiding ook lees- en studiegroepen.  

Opbouw van de dagcolleges
De dagcolleges, al dan niet opgebouwd uit aansluitende dagen, starten doorgaans om 9u30 en eindigen 
omstreeks 1730u. Er zijn 2 korte pauzes voorzien van 15 minuten ('s ochtends en 's namiddags) en een 
lunchbreak van 1u.

TIJDSINVESTERING TIJDSINVESTERING

Fundamenten van LPT & EBW® Joeri Calsius Joeri Calsius

dagcolleges Werken met het gespannen lichaam

Opleidingsdag 1 Opleidingsdag 2

7u

8u30

9u30 2 Lesblok 1 Lesblok 5

11u30 Pauze Pauze

11u45 1,15 Lesblok 2 Lesblok 6

13u Pauze Pauze

14u 2 Lesblok 3 Lesblok 7

16u Pauze Pauze

16u10 1,15 Lesblok 4 Lesblok 8

17u25

20u

21u30

6,5 contacturen 6,5 contacturen

Totaal: 13 contacturen
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Opbouw van de residentiële modules
Tijdens de residentiële modules staan technieken en verdiepingen centraal. Kenmerkend voor dit soort 
modules is het procesmatige karakter van de inhoud van deze modules. Tijdens deze module blijf je 
overnachten en eten op de opleidingslocatie. Voor de residentiële modules zal een andere tijdsplanning 
aangehouden worden dan bij de dagcolleges.

De residentiële blokken starten vroeger in de ochtend en eindigen later in de avond. Op de eerste dag starten 
de lessen om 9u30 en werken we door tot 21u30. De volgende dag starten we met actieve meditatie en 
ontbijt om vervolgens tot de lessen over te gaan.

Het is steeds mogelijk om alle opleidingsblokken die bestaan uit opeenvolgende opleidingsdagen residentieel 
te volgen. Dit is een vrije keuze en wordt niet vanuit de opleiding verwacht. De extra verblijfskosten die dit met 
zich meebrengt, zijn niet inbegrepen in de opleidingsprijzen. Wens je niet verplicht residentiële blokken toch 
residentieel te volgen, richt je dan bij de inschrijving graag tot het secretariaat.

Opnames & live-stream van de colleges
We nemen de lessen niet standaard op en streamen deze niet live. We vinden het van het grootste belang 
dat studenten elkaar ontmoeten en het onderwijs volgen op het instituut. Ten eerste omdat een therapeut 
in opleiding persoonlijk contact moet leren ontwikkelen en ten tweede omwille van de betrokkenheid bij de 
jaargroep en de opleiding als geheel.

In overleg met de directie en de docent kan in een speciaal geval een uitzondering op deze regel worden 
gemaakt.

Door de strikte coronamaatregelen in 2020-2021 zijn in dat studiejaar veel colleges online aangeboden. Dit 
was een noodvoorziening. Als er van overheidswegen geen bijzondere bepalingen gelden, is het onderwijs 
vanaf studiejaar 2022 weer uitsluitend op het instituut te volgen. Er is geen livestream voor studenten die 
het onderwijs niet kunnen bijwonen. Gemiste opleidingsblokken kunnen in een volgende jaargang ingehaald 
worden.

Bootcamp 1 Griet Verstraete Griet Verstraete

Residentiële module Ademtherapie

7u 1,3 Actieve meditatie

8u30 Ontbijt + sanitair

9u30 2 Lesblok 1 Lesblok 1

11u30 Pauze Pauze

11u45 1,2 Lesblok 2 Lesblok 2

13u Pauze Pauze

14u 1,3 Lesblok 3 Lesblok 3

16u Pauze Pauze

16u10 1,4 Lesblok 4 Lesblok 4

17u25

20u 1,3 Lesblok 5 / Integratie

21u30 Rust

8  contacturen 9 contacturen

Totaal: 17 contacturen

TIJDSINVESTERING TIJDSINVESTERING
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De leertherapeut / supervisor vormt de constante in jouw ontwikkeling binnen de opleiding lichaamsgerichte 
psychotherapie. Van studenten wordt verwacht dat ze beginnen met hun eigen leeranalyse. Hierbij geven we 
onder meer gehoor aan de overtuiging van Reich en zijn leerlingen dat een lichaamsgericht psychotherapeut 
de cliënt niet kan helpen voorbij een punt waar de therapeut niet zelf geweest is. De leeranalyse biedt de 
student de mogelijkheid als cliënt te ervaren hoe lichaamsgerichte psychotherapie werkt. Het biedt de student 
ook de mogelijkheid om, in het kader van de overdracht, te werken aan persoonlijk thema's. 

De leeranalyse beslaat ten minste 50 uren en wordt gevolgd in groep en/of individueel bij één van de 
aangewezen leertherapeuten die zijn aangesloten bij het instituut. Groepsbijeenkomsten kunnen voorkomen 
in de vorm van bio-energeticagroepen, ademcirkels en andere lichaamsgerichte psychotherapiegroepen. 

Tijdens de evaluatiemomenten van de student worden leertherapeuten betrokken. Zij houden jouw 
ontwikkelingen bij en geven feedback aan het trainersteam over jouw ontwikkeling. In deze feedback gaat 
het niet inhoudelijk over welke thema’s aangesneden worden. Wel koppelen de leertherapeuten terug op 
welke manier het lichaamsgericht werken impact heeft, hoe de zelfreflectie verloopt en op welke manier een 
student het geleerde integreert.

Supervisie kan gevolgd worden bij verschillende trainers die verbonden zijn met de opleiding. 
Supervisie is noodzakelijk wanneer je als therapeut effectief aan de slag gaat met het lichaamsgericht werken. 
Je zal als student gedurende de hele opleiding opgevolgd worden door een supervisor. Vanuit de opleiding 
verwachten we dat een student minstens 15 uren supervisie volgt tijdens het 3-jarig traject. Deze supervisor 
is ook betrokken bij de evaluatiemomenten van de student. Ook hier zal de supervisor niet inhoudelijk ingaan 
op de casuïstiek die door jou wordt aangeleverd. Wel geeft de supervisor feedback op jouw professionele 
attitude, kennis en keuzes die je maakt. 

De kosten voor leeranalyse en supervisie vallen buiten het collegegeld.

Vanuit de opleiding wordt verwacht dat de student zijn ontwikkelingen die plaatsvinden in supervisie en 
leertherapie bijhoudt in verslagleggingen. Deze vormen ook een onderdeel van de ontwikkelingsportfolio van 
de student. Elk verslag dient ook overgemaakt te worden aan de leertherapeut / supervisor. 

LEERTHERAPIE EN SUPERVISIE

MODULEGEGEVENS

Trainer Jouw leertherapeut en/of supervisor

Aard van de module Hoorcolleges

Aanbevolen literatuur Jouw voorbereidend verslag

Jouw reflectieverslag

Aantal contacturen supervisie 15

Aantal contacturen leertherapie 50

Studielastpunten 13

ECT 5.1

HET LICHAAM IN DE PSYCHOTHERAPIE: GESCHIEDENIS,  
THEORETISCHE KADERS & CONCEPTEN

Om de opleiding goed in te bedden starten we met een inleidend overzicht van de weg die het lichaam 
al heeft afgelegd binnen het (psycho-)therapeutische landschap doorheen verschillende tijden, culturen en 
stromingen. 

Vervolgens verstevigen we deze inbedding aan de hand van het stapsgewijze uitbouwen van een trans-
disciplinair en wetenschappelijk verankerd werkmodel om anders te leren kijken naar het lichaam in 
psychotherapie. Vanuit dit nieuwe en domein-overstijgende werkkader gaan we daarna meteen aan de slag 
met een concreet aspect uit de dagelijkse praktijk, namelijk de hulpvraag, die we leren bekijken met een 
ontwikkelingsgevoelige bril. 

MODULEGEGEVENS

Trainer Dr. Joeri Calsius

Aanbevolen literatuur J. Calsius, Werken met een lichaam dat moeilijk 
doet 
J. Calsius, In de wachtkamer van het lichaam

Aard van de module Hoorcolleges

Aantal contacturen supervisie 1 x 2 dagen

Aantal contacturen leertherapie 12

Studielastpunten 6

ECT 0.6
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Basismodule
In de basismodule steken we meteen van wal met een kernaspect van lichaamsgericht werken,  namelijk het belang 
van het onbewuste in therapie. Vervolgens gaan we dieper in op fundamentele ontwikkelingspsychologische 
processen zoals hechting, basisvertrouwen, lichaamsbewustwording, mentalisatie en hun relatie met zowel 
de klachtontwikkeling als het therapeutisch proces. Daarnaast leren we ontwikkelingsdynamisch kijken naar 
een brede waaier aanmeldingsklachten zoals spanning, angst, paniek, depressie en functioneel somatische 
syndromen maar ook borderline, de narcistische structuur en psychosegevoeligheid komen aan bod. Telkens 
besteden we aandacht aan het begrijpen van klachten vanuit onderliggende biologische, psychologische 
en sociale processen. Daarom hanteren we in deze modules een domeinoverstijgende bril waarbij diverse 
kennisdomeinen zoals de klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie, psychiatrie, neurowetenschappen 
en filosofie aan bod komen. Wanneer we de opgedane inzichten en vaardigheden een eerste keer vertalen 
naar de concrete praktijk, doen we dat aan de hand van het concept van het gepantserde lichaam.

Advanced Module
Gewapend met de nieuwe bril voor geïntegreerd lichaamswerk uit de basiscursus, richten we ons nu op 
het centrale thema van de advanced module, namelijk ‘het gelaagde lichaam’. We starten met het verder 
uitwerken van het model uit de basiscursus maar ditmaal met een uitgesproken ontwikkelingsdynamische 
focus. Afwisselend staan we ook stil bij nieuwe wetenschappelijke inzichten rond psychosomatiek en trauma 
en maken kennis met een eerste reeks handson- technieken voor het gepantserde lichaam. De vertaalslag 
naar geïntegreerd lichaamswerk maken we concreter aan de hand  van eigen aangebrachte casuïstiek en 
leren daarbij hoe een therapeutisch stappenplan binnen lichaamsgerichte psychotherapie eruit kan zien. 
Hierbij kunnen ook vragen aan bod komen zoals hoe samenwerken met andere zorgverleners binnen de GGZ, 
wat en wanneer communiceren, het belang van vroeg-detectie en -last but not least- waar ligt een mogelijke 
unieke meerwaarde van geïntegreerd lichaamswerk?

Module Specialisaties
In deze module specialiseren we onze kennis en vaardigheden uit de afgelopen opleidingsjaren door in 
te zoomen op specifieke thema’s en problematieken. Hierbij kan gedacht worden aan gespecialiseerde 
aspecten van traumawerk, werken met dromen, inzichten vanuit pre/peri-natale psychologie en het thema 
existentiële angst. Daarnaast wordt deze module regelmatig aangevuld met nieuwe inhouden of topics uit de 
therapeutische actualiteit.

FUNDAMENTEN VAN LPT & EXPERIËNTIEEL 
LICHAAMSWERK (EBW®)

MODULEGEGEVENS

Trainer Dr. Joeri Calsius

Verkenningen 1 x 2 dagen

Essenties 2 x 2 dagen

Specialisaties 1 x 2 dagen

Aard van de module Hoorcolleges

Verplichte literatuur J. Calsius, Werken met een lichaam dat moeilijk 
doet

J. Calsius, In de wachtkamer van het lichaam

Studielastpunten 18

ECT 2.3

NEUROBIOLOGISCHE CONCEPTEN BINNEN LPT

Deze module verdiept de inzichten in neurobiologische processen die de effecten van lichaamsgerichte 
therapie verklaren. Komt aan bod in deze module: 
- de neurobiologie van ‘dreiging, stress en trauma’;
- belichaming en de neurobiologie van stress, burnout en depressie;
- belichaming en de neurobiologie van gevoelens, emoties en angst;
- belichaming en de neurobiologie van empathie, afstemming en hechting;
- belichaming en de neurobiologie van het geheugen;  
- linker-rechterhersenhelftintegratie
- de polyvagaal theorie

MODULEGEGEVENS

Trainer Niek Ghekiere

Aantal bijeenkomsten 2 x 2 dagen

Aard van de module Hoorcolleges

Verplichte Literatuur S. Porges, de polyvagal theorie

A. Fögel, Body sense

Studielastpunten 12

ECT 1.3

KLINISCH-THERAPEUTISCHE INTEGRATIEDAGEN

MODULEGEGEVENS

Trainer Peter Doll, Geert van Bastelaere,  
Sofie Vanhaecke en andere experten uit het 
werkveld

Aantal bijeenkomsten 3 x 2 dagen

Aard van de module Hoor- en ervaringsgerichte colleges

Verplichte Literatuur Niet van toepassing

Studielastpunten 12

ECT 1.7

Binnen deze module beluisteren en verdiepen wij hoe LPT in verschillende klinische settingen kan worden 
toegepast. Je krijgt les van verschillende gastdocenten die hun dagelijkse werken met lichaamsgerichte 
psychotherapie toelichten.

Elke cyclus nodigt professionals uit die het lichaam eervol betrekken in hun therapeutisch werken. Op deze 
manier zal elke student ook leren hoe het lichaam betrokken kan worden in een klinische setting waar 
mensen met drugsverslaving, stemmingsstoornissen, psychosegevoeligheid enz. behandeld worden of 
waar ouder met kind samen komen om begeleid te worden.
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Deze module is op maat gesneden voor therapeuten binnen lichaamsgerichte psychotherapie, dans- en 
bewegingstherapie en geïntegreerd lichaamswerk. We duiken twee dagen lang in de diepte en gaan op zoek 
naar antwoorden op vragen als ‘hoe ziet het myofasciale lichaam eruit?’, ‘wat zijn spierkettingen?’, ‘hoe geraakt 
(traumatische) spanning in het lichaam en er weer uit?’, ‘wat is myofasciale pantsering?’ en ‘wat gebeurt er bij 
een release van spanningsblokkades?’

Deze module is thematisch opgebouwd van gezond naar verstoord functioneren en van cel- en weefselniveau 
naar het hele lichaam als functioneel systeem. Therapeutische inzichten en handvatten worden hierbij stap 
voor stap uitgelicht en besproken. Doorheen de module hanteren we actueel, wetenschappelijke onderzoek 
en een trans-disciplinaire bril die ons in staat moet stellen kritisch te kijken naar het eigen werk als therapeut. 
Aan de hand van casuïstieke oefeningen wordt de leerstof verankerd in de eigen praktijk.  

MODULEGEGEVENS

Trainer Dr. Joeri Calsius

Aantal bijeenkomsten 1 x 2 dagen

Aard van de module Hoorcolleges

Literatuur T.W. Myers, Anatomy Trains

Studielastpunten 12

ECT 0.8

HET MYOFASCIALE LICHAAM
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WERKEN MET HET GESPANNEN LICHAAM: 
BIO-ENERGETICA

Deze methode noemen we ‘de grootvader van de lichaamsgerichte psychotherapie’. Bio-energetica is geworteld 
in het psychoanalytisch gedachtengoed en geeft jou heel concrete handvaten om lichaamsspanningen als 
een psychosomatisch fenomeen te benaderen en te behandelen. 

De principes ‘energie’, ‘gronding’ en ‘lichaamspantser’ zijn geboren in de schoot van deze benadering. Bio-
energetica gaat er van uit dat chronische (spier)spanningen een gevolg zijn van de structurele verdringing 
van de noodzaak om impulsen, instincten, emoties en gevoelens te belichamen. Langdurige spierspanningen 
worden een onderdeel van iemands zelfbeeld, imago en karakter. Het karakter wordt verweven met het 
lichaam en heeft een invloed op de zelfgewaarwording, zelfexpressie en verbinding die een persoon kan 
aangaan met anderen.

Een eerste doel van bio-energetica is een mens technieken aanreiken om zichzelf te bevrijden van de 
belasting die deze spanning hem/haar geeft. Een ander belangrijk doel bestaat er ook in om de cliënt te 
helpen de taal van het lichaam te leren begrijpen en het verhaal ‘achter de spanning’ te ontmoeten. Ten 
laatste is het belangrijk om de cliënt te leren omgaan met ‘de nieuwe ruimte’ die ontstaat wanneer meer 
ontspanning en genieten aanwezig zijn.

De student leert de concepten lichaam, adem, expressie, energie, lichaamsspanningen, spierpantser, 
lichaamssegmenten, vibratie en gronding te begrijpen.  

De student verdiept de basisoefeningen en onderzoekt hoe bio-energetica in groep aangeboden kan 
worden. Groepsdynamische verbonden oefeningen, afstemming, containment en catharsis zijn thema’s die 
bestudeerd worden. De student maakt de geleerde materie eigen in oefensessies. 

MODULEGEGEVENS

Trainer Niek Ghekiere

Aantal bijeenkomsten 6 dagen

Aard van de module Ervaringsgerichte colleges

Verplichte Literatuur N. Totton, Emotioneel en reichiaans  
lichaamswerk

A. Löwen, bio-energetica

A. Löwen, bio-energetische oefeningen

Studielastpunten 18

ECT 1.9

HANDSON-TECHNIEKEN BINNEN LPT

Hoewel het werken vanuit lijfelijk contact via aanraking en diepere weefseltechnieken één van de oudste 
fundamenten van lichaamsgerichte psychotherapie vormt, is handson lichaamswerk al geruime tijd opvallend 
‘verdwenen’ uit heel wat opleidingen en dagelijkse praktijkvoering. Toch is handson lichaamswerk een erg 
krachtige tool die bovendien een unieke toegangsweg biedt tot de belevingswereld van de cliënt. Net omdat 
het een brug slaat tussen spreken over en bewegen vanuit lichamelijke ervaring is handson lichaamswerk 
een onmisbare schakel die aangrijpt op het lichaam. Vaak durft het gespannen, uitgeputte of pijnlijke lichaam 
zich maar laten benaderen vanuit een luisterende, containende handgreep of laat het haar traumatische 
pantsering pas los via diepe, smeltende releasetechnieken.  

In deze module maken we uitvoerig kennis met diverse handson- technieken vanuit trans-disciplinaire bril. Dit 
betekent dat naast typische benaderingen uit LPT ook technieken aangereikt worden vanuit andere domeinen 
zoals osteopatisch, myofasciaal en energetisch lichaamswerk. Daarnaast proberen we telkens te vertalen 
naar herkenbare hulpvragen en klinische beelden.

MODULEGEGEVENS

Trainer dr. Joeri Calsius

Aantal bijeenkomsten 2 x 2 dagen

Aard van de module Ervaringsgerichte colleges

Verplichte Literatuur

Studielastpunten 18

ECT 1.6
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ADEMTHERAPIE BINNEN LPT

Ademwerk (Breathwork) is een overkoepelend begrip van ademtechnieken en methoden die als doel 
het verbeteren van het fysieke, mentale en spiritueel welzijn hebben. In de loop van de ontwikkeling van 
de lichaamsgerichte psychotherapie hebben ademtechnieken altijd een belangrijke, zoniet centrale, 
positie ingenomen. Wilhelm Reich, Stanislav Grof, Leonard Orr en Jack Painter behoren tot de bekendste 
psychotherapeuten die specifieke ademtechnieken hebben ontwikkeld en beschreven. Deze en andere 
technieken komen aan bod in deze module. Tijdens de 2 afzonderlijke blokken krijg je een theoretisch kader 
waarbij praktijktoepassing en zelfervaring centraal staan. Van Oosterse adempraktijken over het werk van 
Leonard Orr en Stanislav Grof tot modellen en technieken uit de Westerse psychotherapie en de laatste 
wetenschappelijke inzichten in fysiologie en neurofysiologie.

In het eerste blok worden de beginselen van ademwerk (Breathwork) uitgelegd. Adem-bewustzijn als toegang 
tot het lichaam. Adem als beweging en fysieke expressie van intern naar extern. De student verdiept de 
anatomie en fysiologie van het ademen, ademruimtes, adempauze, bodyscan, de  fundamenten van ademwerk, 
spierspanning in segmenten (Reich en herhaling uit de module Bio-energetica), adem en bewustzijn. We 
vertrekken vanuit de basis van Reichiaans ademen, een ademtechniek die de lichaamsspanningen oplicht 
en de deelnemer motiveert op een belichaamde manier zichzelf te bevrijden in de nabijheid van een 
verwelkomende getuige. 
 
Het tweede blok gaat dieper in op de kracht van ademtherapie (bewust verbonden ademen of Conscious 
Connected Breathwork). We bouwen verder op de principes van ‘conscious connected breathwork’ 
en belichten de energetische cycli van ademen en integreren aspecten vanuit de psychologie en neuro-
fysiologie. We leren hoe het ademen verbonden is met vroegkinderlijke ervaringen (Leonard Orr) en met 
de geboorte (Stanislav Grof). Verder verkennen we regulatie en resource (emotioneel, mentaal), principes 
in ademtherapie, attunement en co-regulation & ademtherapie, window of tolerance, polyvagaal theorie en 
toepassing in somatic breathwork, emotionele spanningen in het lichaam, release in ademtherapie.

Tijdens onze bijeenkomsten integreren we de basisprincipes, theorie en praktijk en verbindt ademwerk 
met trauma in het lichaam. We onderzoeken de relatie tussen adempatronen en persoonlijkheid. De 
student integreert de handson-technieken in ademtherapie-sessies en leert over ademen met bepaalde 
gezondheidscondities. Hier wordt ook aandacht gegeven aan de indicaties en contra-indicaties van 
ademtherapie. We bestuderen, binnen de deontologische grenzen van de psychotherapie, hoe ademwerk 
verbonden is met seksuele ‘energie’ en hoe dit onze persoonlijkheid en functioneren bepaalt. Een blok 
waar liefde, seksualiteit en ademhaling onderzocht worden binnen de deontologische grenzen van de 
psychotherapie.

MODULEGEGEVENS

Trainer Griet Verstraete

Aantal bijeenkomsten 6 dagen

Aard van de module Ervaringsgerichte colleges

Verplichte Literatuur J. Nestor, Breathe

R.P. Brown & P.L. Gerbarg, The healing power of the 
breath

Studielastpunten 18

ECT 1.9

LICHAAMS- EN BEWEGINGSANALYSE IN LPT

In de module lichaams- en bewegingsanalyse leer je hoe je een gespannen lichaam en beweging(sexpressie) 
kan analyseren. Deze analyse houdt in eerste instantie in dat je een beweging kan plaatsen binnen een 
bepaald thema. Het herkennen van deze thema’s maakt het voor een lichaamsgericht psychotherapeut 
gemakkelijker om bewegingsinterventies te maken op basis van een genuanceerde observatie. Het doel 
van deze module is dat je meer vaardigheden aanleert om in beweging/dans iemand/een groep stapsgewijs 
mee te nemen in een veilige ontwikkeling waarbij iemand zijn of haar eigen belichaamde expressie verkent 
en verruimt.  

MODULEGEGEVENS

Trainer Stephanie de Bruijckere

Aantal bijeenkomsten 1 x 2 dagen

Aard van de module Ervaringsgerichte colleges

Verplichte Literatuur K. Studd, Everybody is a body

Studielastpunten 18

ECT 1
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HET THERAPEUTISCH PROCES. VAN ANAMNESE TOT 
BEHANDELING

Praktijkintegratie is het verbindende thema van dit lesblok. Aan de hand van casuïstiek duiken we in de 
concrete klinische praktijk en we doorlopen het volledige behandelingsproces, te starten met het intake-
moment.  Voor de intake bekijken we diverse mogelijke anamnese-stijlen en leren we werken met het 4 
kwadranten model, één van de fundamenten van lichaamsgerichte psychotherapie. 

We beluisteren de expliciete en impliciete hulpvraag vanuit een therapeutische houding waar het individu 
centraal wordt gesteld met zijn/haar persoonlijk verhaal in het hier en nu. We nemen een luisterende houding 
aan vanuit onvoorwaardelijke acceptatie en een open empathische toewending. 

We vormen ons vanuit een achtergrond van het ontwikkelingsdynamisch denken en karakterstijlen een 
beeld van de relationele dynamiek en van de noden van onze cliënt. In het behandelproces zullen we eerst 
exploreren hoe we het lichaam kunnen ‘beluisteren’ door middel van bodyreading op niveau van het weefsel 
en het spierpantser, de lichaamshouding alsook de analyse van de beweging. 

Het doel is de afstemming of net het gebrek aan afstemming tussen het verhaal van de cliënt en zijn/haar 
lichaams-taal te observeren. Vervolgens bekijken we verscheidene mogelijke wegen in het behandelproces 
met de focus op lichaamsbeleving. We beogen integratie van o.a. handson-technieken, ademhalings-
technieken, dans- en bewegingsexpressie, oefeningen uit de bio-energetica en andere technieken die we 
reeds exploreerden in de voorgaande modules. 

Om de praktijk zo goed mogelijk te beleven zullen we een bijna-echte praktijksessie nabootsen.  We 
zullen tevens bekijken wat we kunnen verwachten bij borderline, depressie, chronische vermoeidheid en 
spanningsklachten, …. 

Kortom…we doorlopen het therapeutisch proces zoals het zich ontrolt in de tijd en we betrachten consequent 
de best passende weg te bewandelen waarlangs de cliënt weer bij zichzelf kan komen en kan groeien in 
autonomie.  

MODULEGEGEVENS

Trainer Sophie Van de Put

Aantal bijeenkomsten 11 dagen

Aard van de module Ervaringsgerichte colleges

Verplichte Literatuur H. Verschuren, De Maskermaker

A. & D. Rank, Je lichaam als spiegel

J. Calsius, In de wachtkamer van het lichaam

Studielastpunten 30

ECT 4.3

In het tweede blok staat het thema ‘intervisie’ centraal. We ervaren het belang ervan wanneer we 
vastlopen in een casus of wanneer we deel uitmaken van een team van begeleiders die samen als een 
hulpverleningssysteem rondom de cliënt staan. Het is treffend hoe verrijkend een intervisie kan zijn vanuit 
transdisciplinaire invalshoek. 
We verruimen op deze manier ons zicht op een bepaalde casus en kunnen eigen blinde vlekken ontdekken. 
We werken met een methodiek uit de systeemgerichte psychotherapie ‘de groep als therapeutisch medium’ 
waarbij in een eerste fase ruimte wordt gemaakt in de groep voor de subjectieve beleving vanuit vrije 
associatie. 

Deze ervaringsgerichte insteek zal in een tweede fase onze vertrouwde kennis en expertise op cognitief vlak 
uitdagen met als doel onze inzichten te verrijken en/of bij te sturen. De ervaring leert ons dat de resonantie in 
de groep het interne systeem van de cliënt weerspiegelt. Net zoals de therapeut-cliënt relatie vaak relationele 
dynamieken uit de privé-omgeving van de cliënt weerspiegelt. 

De feedback van de groep helpt de behandelende therapeut om nieuwe inzichten te verwerven omtrent zichzelf 
of omtrent casuïstiek. Door het dynamische karakter van dit groepsproces kunnen we als therapeut heel erg 
groeien in zowel onze therapeutische kwaliteiten als in zelfbewustzijn. We belichten ook de verschillende 
intervisiemogelijkheden (bvb reflecting team) die werden onderzocht en beoefend door enkele grondleggers 
van de narratieve psychologie in de systeemtherapie zoals Michael White, Tom Andersen, Harlene Anderson 
e.a.
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KARAKTERSTIJLEN

‘Karakterstijlen’ is niet weg te denken uit de lichaamsgerichte psychotherapie. Deze theorie vindt haar 
oorsprong in het werk van Wilhelm Reich, Stephen Johnson en Henne-Arnolt Verschuren en verbindt de 
psychische ontwikkeling van het kind met de lichaamsvorm, houding en het gedrag van de volwassene. Een 
kind is al vanaf de geboorte bezig de verbinding met zijn verzorgers te behouden, terwijl het tegelijkertijd 
probeert voldoening te vinden voor kernthema’s als veiligheid, voeding, vertrouwen, vrijheid en vitaliteit. 

Hierin liggen ook de sporen van teleurstellingen, emotionele pijnen, verdedigingsmechanismen en 
disfunctionele omgangsvormen. Karakterstijlen combineert het oorspronkelijk gedachtengoed van Wilhelm 
Reich en Stephen Johnson met nieuwe recente vaststellingen uit de affectieve en sociale neurowetenschappen. 
Karakterstijlen biedt je naast een rijke kennis in de ontwikkeling van je persoonlijkheid ook een instrument 
om dynamieken te ’diagnosticeren’ en te verbinden met interventies die inzicht, verruiming en verbinding 
realiseren. In elke module geven we ook aandacht aan de overdrachts-mechanismen die geassocieerd 
worden met de karakterstijlen.

Tijdens het eerste blok staat de student stil bij 2 primaire karakterstijlen die hun ontwikkeling kennen aan het 
begin van ons prille leven: de ‘gefragmenteerde’ en de ‘behoeftige’ karakterstijl, zowel in hun symbiotische als 
narcistische verschijning. We leren hoe deze stijlen in een therapie-situatie tot leven kunnen komen en hoe 
we hier mee om kunnen gaan als therapeut. De benaming van deze karakter-stijlen legt niet alleen de essentie 
van het conflict in deze fase bloot maar geeft je mogelijks al een beeld hoe de heling plaats kan vinden: 
samengehouden worden (‘containment’) als voorwaarde om te ervaren dat we bestaan of het ‘vol-ledig – zijn’ 
belichamen zodat de angst van tekortkoming ontspant.  

Het tweede blok neemt de student verder mee in de ontwikkeling van het kind. De ‘opgetilde’ en de 
‘samengedrukte’ karakterstijlen verwijzen naar de effecten die het kind ervaart wanneer het bvb gedwongen 
wordt taken te doen waar het nog niet aan toe is of waar het kind zijn expressie ontnomen wordt en zijn 
impulsen onderdrukt. Ook deze stijl belichten we vanuit de omgangsdynamiek die symbiotisch of narcistisch 
gekleurd kan zijn. 

Het derde blok zal de laatste karakterstijl verkennen. Deze wordt de ‘rigide’ stijl genoemd en verwijst naar de 
ontpopping van onze seksuele identiteit, intimiteit en seksualiteit en de teleurstellingen die we hierin kunnen 
opdoen. De rigiditeit met haar verschillende subcategorieën komt hier aan bod, opnieuw in het licht van hoe 
iemand zich kan verbinden tot een ander. Ook hier staan we stil bij de overdracht en tegenoverdracht die 
binnen deze stijl aangewakkerd kan worden.

MODULEGEGEVENS

Trainer Marjolijne van Buren-Molenaar

Aantal bijeenkomsten 11 dagen

Aard van de module Ervaringsgerichte colleges

Verplichte Literatuur M. van Buren-Molenaar, Precies, daarom - over nar-
cisme en symbiose

H. Verschuren, De maskermaker

Studielastpunten 30

ECT 4.3

Focusing is een cliëntgerichte communicatie en methode om respectvol en verdiepend op gevoelens door te 
vragen. Ontwikkeld door de psychotherapeut en filosoof Eugene Gendlin in de jaren 60’. 

We leren stap voor stap en zonder oordeel contact maken met gevoelens in het eigen lichaam (felt sense) 
en met het lichaam en de felt sense van een ander. Hierbij onderzoeken we projectiemechanismen en het 
penomen van somatisch en cognitief overdracht met betrekking tot je eigen lichaamsverhaal.

We brengen lichamelijk-emotionele gewaarwordingen omtrent situaties en thema’s die in het leven spelen 
aan bod en beoefenen in de groep als ‘ sensing circle’ het actief luisteren en verdiepend vragen stellen vanuit 
diepe waarneming. Hierbij krijgen we inzicht op het duiden van onduidelijke gevoelens en waarnemingen bij 
onszelf en de ander. We oefenen toepassing van het geleerde in kleine groepen en aan hand van concrete 
voorbeelden uit de eigen beroepspraktijk. We leren onder andere het lichaamsgeheugen vanuit somatisch 
overdracht te bevragen om een completer beeld van een situatie en het felt sense van ons cliënten/patiënten 
in beeld te brengen. Hierbij oefenen we met behulp van een stille waarnemer en het geven van positief 
feedback.

FOCUSSEN

MODULEGEGEVENS

Trainer Michelle Kurzenacker

Aantal bijeenkomsten 1 x 4 dagen

Aard van de module Ervaringsgerichte colleges

Verplichte Literatuur Eugene Gendlin, Focussen

E. De Bruijn, Focussen

Studielastpunten 18

ECT 1.8
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PRAKTIJKERVARING & STAGE

Praktijkervaring
Wanneer je reeds (psycho)therapeutisch werkt met mensen alvorens je deze opleiding aanvat, dan is het best 
mogelijk dat jouw werkcontext reeds voldoende mogelijkheden aanbiedt om de geleerde ervaringen en de 
opgedane kennis te integreren. Deze praktijkervaringen gelden dan ook als waardige stage-uren en worden 
via de supervisie die je volgt gevalideerd als stage-uren. Verslaglegging is niet alleen noodzakelijk voor jouw 
praktijkvoering, maar zal ook voor de opleiding belangrijk zijn als toetsingsmiddel van de praktijkuren. 

Stage 
Werk je nog niet in een omgeving waarin je reeds praktijkervaring opdoet, dan dien je stage te volgen. 
De student gaat in dit geval zelf actief op zoek naar een stageplaats waarin hij/zij het lichaamsgericht 
psychotherapeutisch werken kan toepassen. De opleiding verwacht dat je minstens 100 uren volgt. Jouw 
leertherapeut/supervisor is vanzelfsprekend ontzettend nauw betrokken bij deze stage. Stage kent 2 
evaluatiegesprekken: eén na 6 maand stage en één op het einde van een stageperiode. Dit evaluatiegesprek 
vindt plaats samen met de stagebieder, de student en het hoofd van de opleiding.

MODULEGEGEVENS

Trainer Hoofd opleiding + leertherapeut/supervisor

Aantal bijeenkomsten 100 contacturen

Aard van de module Practica

Studielastpunten 36

ECT 4.8

ONTWIKKELINGSPORTFOLIO ALS EINDEVALUATIE

Als student zal je gedurende jouw opleiding je eigen ontwikkeling in kaart brengen en houden. Er wordt verwacht 
dat je deze ontwikkeling op een rijke en gedocumenteerde manier bijhoudt. Deze ontwikkelingsportfolio zal 
tevens jouw eindwerk zijn dat noodzakelijk is om gecertificeerd te worden. 

De ontwikkelingsportfolio bevat niet alleen jouw persoonlijke leerdoelstellingen. Ook zal je ‘de weg naar deze 
leerdoelstellingen’ beschrijven. Supervisie, leertherapie, theoretische verwijzingen en casusmateriaal kunnen 
hierin opgenomen worden. 

MODULEGEGEVENS

Trainer Hoofd opleiding + leertherapeut/supervisor

Aantal bijeenkomsten 3

Aard van de module Evaluaties

Studielastpunten 102

ECT 4.4

Module Aantal contacturen Studielastpunten ECT

Leertherapie/supervisie 65 13 5,1

Fundamenten van LPT 
en EBW®

52 3 2,5

Het lichaam in de 
psychotherapie

13 1 1,7

Het myofasciale lichaam 13 2 0,9

Neurobiologische  
concepten binnen LPT

29,50 2 1,5

Klinisch-therapeutische 
integratiedagen

39 2 1,8

Het therapeutisch  
proces

26 1 1,1

Werken met het 
gespannen lichaam

49u50 3 2,4

Ademtherapie 49u10 3 2,4

Bewegingsanalyse 17u10 3 1,2

Focussen 33u40 3 1,8

Karakterstijlen 93u35 5 4,4

Handson-technieken 
binnen LPT

30 3 1,7

Stage 100 6 4,8

Ontwikkelingsportfolio 21 17 4,4

Intervisie 108 3 4,5

Totaal 740u05 42,2
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Toelatingscriteria
Deze opleiding kwam tot stand op vraag van diverse gezondheidswerkers. Omdat ze vooral haar toepassingen 
kent in de geestelijke gezondheidszorg en de coaching-sector, richt ze zich hoofdzakelijk tot iedereen 
die minstens een bachelor-diploma behaalde, bij voorkeur in een mens-wetenschappelijke discipline. 
Zo beschikt de student bij voorkeur over een bachelor in de toegepaste psychologie, creatieve therapie, 
maatschappelijk werk, gezinswetenschappen, orthopedagogie, psychiatrische verpleegkunde, sociale 
readaptiewetenschappen, sociale verpleegkunde. Of een master in de klinische psychologie, orthopedagogie, 
seksuologie, dans- en bewegingstherapie, revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie, lichamelijke 
opvoeding en bewegingswetenschappen, psychomotoretherapie en geneeskunde. 

Het is ook mogelijk dat je beschikt over relevante werkervaring of dat je andere opleidingen/trainingen hebt 
gevolgd, wat het aannemelijk maakt deze opleiding te volgen. 

Verwacht wordt dat elke student werkt binnen de psychosociale sector en kennis heeft van de psychopathologie, 
overdracht-tegenoverdracht en gesprekstechnieken.  

Wie niet aan deze criteria voldoet kan contact opnemen met Niek Ghekiere, hoofd van de opleidingen in 
AgapeBelgium. Hij zal in overleg met de aspirant student bekijken of de mogelijkheid aanwezig is om te 
kunnen deelnemen aan de opleiding.

Studenten die een acute psychiatrische problematiek kennen, kampen met een alcohol-, eet- en/of 
drugsverslaving worden aangeraden te wachten om opleiding te starten tot deze klachten verholpen zijn. 

Een persoonlijke leertherapie bij een leertherapeut (die bij voorkeur verbonden is aan of gekend is bij het 
opleidingsinstituut), is vereist en start bij aanvang van de opleiding om in aanmerking te komen voor ‘het 
certificaat in de lichaamsgericht psychotherapie’.  
 
Daarnaast is elke student minstens 24 jaar oud. 

Om aan deze opleiding te kunnen starten, dien je bereid te zijn te reflecteren op jezelf én deel te nemen aan 
de belichaamde oefeningen die ingebed zijn in de lichaamsgerichte psychotherapeutische methodes. Je 
bent ook in staat om jouw reflecties onder woorden te brengen en te delen met jouw groepsgenoten en de 
trainer(s).  Binnen deze training is het belangrijk dat je als student bereid bent jezelf en de ander te ontmoeten 
vanuit respect en gelijkwaardigheid, ongeacht de voorkennis die je (al dan niet) hebt.  

De opleiding vraagt en verwacht dat de student zichzelf ook ‘inleest’ in de materie. De student kan zich 
hiervoor baseren op een afgestemde literatuurlijst en diverse artikelen en hand-outs. Hoewel verschillende 
‘close readings’ ook in groep kunnen plaatsvinden, vraagt het verwerven van de kennis tijdsplanning en 
discipline.  

Basiskennis van de Engelse taal is vereist omdat een groot deel van de bestaande literatuur nog steeds in 
het Engels verschijnt.

Kortom, deze opleiding is geschikt voor jou wanneer je voldoet aan alle volgende criteria:
• je beschikt over een bachelor-diploma in de sociale wetenschappen of een bachelor-diploma in combinatie 

met relevante ervaring in de psycho-sociale hulpverlening;
• je bent minimum 24 jaar oud;
• je bent bereid te reflecteren op jezelf en de verbinding aan te gaan met medestudenten
• je bent bereid om literatuur te verwerken, al dan niet in het Engels

INSCHRIJVEN VOOR DE OPLEIDING

Inschrijven voor de opleiding LPT
De inschrijfprocedure kent 3 belangrijke hoofddoelstellingen:
• De opleidingsverantwoordelijke kan inschatten of de opleiding tegemoet komt aan de verwachtingen en 

doelstellingen van de student; 
• De student kan ervaren in deze opleiding ‘op de juiste plaats’ te zitten; 
• De student is op de hoogte van en kan zich verbinden aan alle processen die deze opleiding mogelijk 

maken.

De verschillende stappen in de procedure dienen elke partij hierin te informeren. Zelfreflectie, motivatie en 
mogelijkse ervaringen krijgen aandacht. Ook de fysieke en geestelijke gezondheid zijn belangrijk. Studenten 
die drugsverslaafd zijn en in de laatste 5 jaar een psychiatrische opname hebben gehad wegens psychotische 
episodes kunnen niet deelnemen aan deze opleiding.  

1. Je aanmelden voor de opleiding Lichaamsgerichte Psychotherapie kan via het online formulier op de 
website of via mail. 

2. Nadat wij jouw aanmelding hebben ontvangen, contacteren wij je voor een kennismakingsgesprek. Ter 
voorbereiding van dit gesprek vragen wij jou om een vragenlijst te beantwoorden en een motivatiebrief op 
te stellen. (De vragenlijst vind je verder in dit document.)

3. Pas na een positieve evaluatie van dit gesprek zal je je kunnen inschrijven voor de opleiding. Je zal hi-
erover per mail op de hoogte worden gebracht. Nadien schrijf je je online in – mocht dit nog niet gebeurd 
zijn – zodat wij jouw gegevens ontvangen die nodig zijn voor de administratie.

4. Deze administratieve inschrijving verloopt automatisch. Je ontvangt na je inschrijving een digitale 
bevestiging samen met de documenten die ingevuld moeten worden om je inschrijving definitief te maken.

5. Na deze administratieve inschrijving, ontvang je richtlijnen om toegang te krijgen tot de digitale 
leeromgeving van de opleiding. Deze bevat informatie waarmee je je alvast kan voorbereiden op de start 
van jouw opleiding.

INSCHRIJVEN VOOR DE OPLEIDING
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Aanmelden
Aanmelden voor deze opleiding gebeurt via de website van Agapebelgium. Het aanmeldingsformulier geeft 
een overzicht van alle modules weer. Bij aanmelding kan de kandidaat-student aangeven voor welke modules 
hij/zij eventueel vrijstelling aanvraagt. 

Bij het aanmelden voor deze opleiding, wordt tevens ook een motivatiebrief en antwoorden op een vragenlijst 
gevraagd. Deze vragenlijst vind je hiernaast. De motivatiebrief en antwoorden op de vragenlijst stuur je per 
email naar info@agapebelgium.be. Zonder deze documenten kan het intakegesprek niet plaatsvinden.

Vrijstellingen
Vrijstellling kan enkel toegekend worden voor modules uit de eerste cyclus. De modules uit de tweede en 
derde cyclus worden steeds getoetst aan de nieuwe wetenschappelijke vaststellingen en kunnen inhoudelijk 
genuanceerd wijzigen in de loop van de jaren. 

Tijdens de intake zal aandacht gaan naar de vooropleidingen van de aankomende student. De student dient 
vrijstelling voor bepaalde modules te kunnen motiveren én aantoonbaar te maken. 
Motivatie beschrijft de eigen reflectie van de aankomende student waarin hij zijn/haar vaardigheden 
betreffende een specifieke module illustreert. 

Het aantoonbaar maken van verworven competenties kan op basis van diploma’s, certificaten, getuigschriften 
en in uitzonderlijke situaties op basis van geschreven getuigenissen van collega’s. 

De uiteindelijke beslissing of een vrijstelling toegekend zal worden, ligt in de handen van het directieteam in 
samenspraak met de trainer die verantwoordelijk is voor deze module. De aankomende student zal vooraleer 
de administratieve intake van start gaat, hiervan schriftelijk (per email) op de hoogte worden gesteld. 

Het intakegesprek
Van elke student verwachten we bij aanmelding een motivatiebrief, waarin je naast jouw motivatie ook 
jezelf voorstelt. Na ontvangst van deze motivatiebrief nodigen we je uit voor een intakegesprek. Aan het 
intakegesprek is een kostprijs van €30 verbonden.  

Nadat wij het digitale aanmeldingsformulier, de motivatiebrief en antwoorden op de vragenlijst ontvangen 
hebben, nodigen we de kandidaat-student uit voor het intakegesprek. 

Het intakegesprek vindt plaats op de site van Agapebelgium (Koolskamp) of online, na een geboekte 
afspraak. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Het intakegesprek is een kennismakingsgesprek, waar 
de motivatiebrief als een opstap geldt. Tijdens het intakegesprek zullen de motivatie en de verwachtingen 
besproken worden. In eerste instantie wensen wij erachter te komen of de opleiding die wij aanbieden, 
beantwoordt aan de bedoelingen en verwachtingen van de student. Ook zal de aankomende student bevraagd 
worden naar persoonlijke leerdoelstellingen. 

We informeren naar de fysieke gezondheid, mentale gezondheid, ervaringen in het (lichaamsgericht) 
psychotherapeutisch werken en of er reeds een leertherapeut of supervisor is waarmee de kandidaat-student 
werkt.

De informatie die wij meekrijgen vanuit de intake wordt voorgelegd aan een afvaardiging van het trainersteam. 
Wanneer het gesprek door hen positief wordt beoordeeld en wanneer de aanmeldende student zelf de intake 
positief beoordeelt, zal de administratieve intake uitgerold worden. 

AANMELDING EN INTAKE

De administratieve intake
De administratieve intake vindt op een digitale manier plaats. Per email ontvangt de student een 
akkoordverklaring, inschrijvingsbewijs en factuur. Ook krijgt de student alle informatie om toegang te krijgen 
tot het digitale studentenplatform. Op dit platform vindt de student cursusmateriaal én richtlijnen die het 
studeren gemakkelijker maken.

Starten aan de opleiding kan op voorwaarde
1. dat er een toelatingsgesprek heeft plaatsgevonden met het hoofd opleidingen en dat dit gesprek positief 

is beoordeeld;  
2. dat het inschrijvingsformulier volledig is ingevuld en ondertekend;
3. dat de betaling of aanbetaling vóór de gestelde datum is voldaan.

VRAGENLIJST
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Studiekosten
De opleiding waaraan je zal deelnemen bestaat uit verschillende cycli die op hun beurt bestaan uit verschillende 
opleidingsblokken. De student schrijft zich in en betaalt per cyclus.    

Het collegegeld omvat alle colleges voor de betreffende cyclus, opdrachten, nakijkwerk, alsook de 
residentiekosten, opdrachten en nakijkwerk, syllabi alsook een lidmaatschap bij de Society for Psychosomatic 
Medicines gedurende 1 jaar en ontvangt van hen gedurende dit jaar het tijdschrijft psyche gratis.   

Het collegegeld kan, indien noodzakelijk, voor aanvang van een studiejaar worden aangepast aan de gestegen 
kosten volgens het indexcijfer. Het collegegeld of de aanbetaling is verschuldigd na ondertekening van het 
inschrijvingsformulier en na de wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen. Betaling dient te geschieden 
vóór de datum vermeld op de factuur. 

De cateringkosten van de modules die residentieel zijn, zijn om dezelfde reden ook in kaart gebracht.

Termijnbetaling 
Het collegegeld kan ook in termijnen worden voldaan. Wanneer je gebruik wenst te maken van deze regeling, 
neem da graag contact op met het secretariaat (info@agapebelgium.be). Via het secretariaat wordt een 
afbetalingsplan opgemaakt. 

Hiervoor hebben wij een specifieke procedure opgemaakt (dmv SEPA domiciliëring) die ons toelaat in max 12 
maanden/termijnen de afbetaling te vereffenen. Voor het opmaken van dit afbetalingsplan en het maandelijks 
innen van de bedragen is er een éénmalige bijdrage van 30 euro.

Verder kun je zelf aangeven in hoeveel termijnen je wenst af te betalen en wat de maandelijkse bijdrage is. 
Alleen vragen we om een verhoogde eerste betaling te doen en max na 12 termijnen alles terugbetaald te 
hebben.

Stel volgend scenario:
Opleidingsmodule + catering 3955.68€
Aanmaak afbetalingsplan  30€
Totaal te betalen   3985.68€

Enkele voorbeelden die we reeds gebruiken van afbetalingsplan:

Alles te betalen in 12 termijnen Alles te betalen in 6 termijnen

Termijn 1 €685,68 Termijn 1 €985,68

Termijn 2-12 €300 Termijn 2-6 €600

STUDIEKOSTEN

Prijsverhogingen op basis van gezondheidsindex
De modulekosten zijn steeds berekend voor het kalenderjaar waar de module in geprogrammeerd staat. 
Modules die in een volgend kalenderjaar worden opgezet, kunnen een prijsaanpassing kennen die niet hoger 
is dan de jaarlijkse gezondheidsindex. 

Het collegegeld kan voor de residentiële blokken stijgen enkel wanneer plotse prijsstijgingen in voedsel- en 
energiekosten algemeen zijn. Ook hier zal de gezondheidsindex deze prijzen harmoniseren. 

De prijzen voor de opleiding kan je opvragen via het secretariaat of raadplegen op onze 
website en in de brochure. 

Restitutie 
Indien een student in de loop van de opleiding besluit te stoppen met de opleiding, kan er geen terugbetaling 
verwacht worden van de reeds betaalde gelden. Openstaande bedragen zullen nog steeds gevorderd worden 
via de domiciliëring.  

Aanwezigheid 
Indien je niet aanwezig kan zijn op een collegedag, geef dit dan tijdig door aan het secretariaat. Het 
afwezigheidspercentage mag per module niet meer zijn dan 10% van de collegetijd van de module. Indien een 
student meerdere dagen mist, kan hij of zij de gemiste opleidingsdagen in het volgende studiejaar inhalen. 

Annuleringsregeling 
Zie het inschrijvingsformulier voor de regeling rond annulering van een inschrijving vóór aanvang van het 
collegejaar. 

Subsidies voor de opleiding
Je hebt de mogelijkheid om deze opleiding via de KMO-portefeuille te laten financieren. 
Een gespreide betaling via een afbetalingsplan is mogelijk voor wie niet in aanmerking komt voor de KMO-
portefeuille. Je maakt daarbij je eigen betalingsplan op waarbij het saldo uiterlijk op het eind van het lopende 
trainingsjaar volledig vereffend is. Eventuele uitzondering op de termijn van spreiding kan je aanvragen via 
het secretariaat.

Wat niet geïncludeerd is in de opleidingskosten
De opleidingskosten includeren niet de boeken, leertherapie of supervisie die verplicht onderdeel zijn van 
deze opleiding. Het bedrag van elke module is exclusief boeken. 

STUDIEKOSTEN
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Opleidingsmodaliteiten in de opleiding LPT 
Opgeleid worden in de lichaamsgerichte psychotherapie vraagt een veilige en geborgen setting waar de student 
zich kan binden aan medestudenten, waar ‘schaduw’ mag geëxploreerd worden, waar groepsdynamieken 
genuanceerd verkend kunnen worden. Dit evenwicht realiseren wij in deze opleiding door gebruik te maken 
van verschillende opleidingsmodaliteiten.  

Attest van deelname en certificaat
Na elke gevolgde module ontvangt de student een attest. Dit attest getuigt dat de student deel heeft genomen 
aan de betreffende module, minstens 90% aanwezig was en men kan verwachten dat de student de leerstof 
eigen heeft gemaakt.

Voor de modules waarvoor de student vrijstelling heeft verworven, ontvangt de student een attest die de 
vrijstelling verantwoordt.

Nadat de student alle modules heeft gevolgd, stage heeft doorlopen en de portfolio heeft ingediend, ontvangt 
de student het certificaat. 
 
Andere opleidingsblokken waar de opleidingsdagen elkaar opvolgen, kunnen -op eigen keuze- residentieel 
gevolgd worden, maar worden niet vanuit de opleiding verwacht. De kosten die dit met zich meedraagt, zijn 
niet inbegrepen in de opleidingsprijzen. 

Stopzetting en annulering
Annuleringsregeling worden in de algemene voorwaarden beschreven die je kan vinden op de website. Als een 
student in de loop van een module besluit te stoppen met de opleiding, kan er in geen enkel geval aanspraak 
gemaakt worden op terugbetaling.  

Studiepunten 
De opleiding heeft een vastgesteld aantal studiepunten. Studiepunten drukken studietijd en het gewicht van 
een opleidingsonderdeel binnen een opleiding uit. De studiepunten worden berekend volgens het European 
Credit Transfer System. De Europese gehanteerde studiemaat ECTS staat voor 28 uur studie.  

Ook de studielast wordt uitgedrukt in punten: één studielastpunt staat voor 6 studie-uren. Als de studielast 
5 punten bedraagt, betekent dit een tijdsbesteding van ongeveer 30 uren. De collegepunten geven het aantal 
uren college aan, waarbij 1 collegepunt gelijk staat aan 6 studie-uren. 

De studielastpunten samen met de collegepunten geven het uiteindelijke aantal studiepunten. Een college-
dag van 4 studiepunten vertegenwoordigt bijvoorbeeld 1 collegepunt + 3 studielastpunten = 6 + 18 uren = 24 
uren studie = afgerond 0.9 ECTS.

EXTRA INFORMATIE

Leertherapeut / supervisor
Een bijzondere rol wordt binnen deze opleiding gegeven aan jouw leertherapeut of supervisor. Deze zal je 
namelijk gedurende de gehele opleiding bijstaan. Een leertherapeut / supervisor is niet alleen verplicht om 
deze opleiding te kunnen volgen. Hij of zij zal de rode draad vormen van jouw vorming. Elke trainer die binnen 
deze opleiding werkzaam is, kan gekozen worden als leertherapeut of supervisor. Wel is het zo, dat eens een 
leertherapeut of supervisor gekozen is, je met dezelfde leertherapeut blijft werken. 

Op deze manier kan er een werkzame relatie opgebouwd worden en kan een stabiele vorming plaatsvinden 
die afgestemd is op jou als student. De kostprijs die verbonden is aan leertherapie / supervisie is niet 
geïncludeerd in de opleiding. Elke leertherapeut of supervisor kent ook een andere prijssetting. Gelieve jou 
hierin goed te informeren. 

Rooster en boekenlijst 
Een overzicht van de modules en de geplande data zijn te vinden op de website en op het studentenplatform. 
Ook de boekenlijst zal je op dit platform vinden. Dit leerplan maakt melding van verplichte literatuur. Op het 
studentenplatform zijn meerdere boeken en resources te vinden.

Beroepscode
Voor de therapeuten in opleiding aan de opleiding Lichaamsgerichte Psychotherapie bestaat een beroepscode. 
Deze kan de student vinden op het studentenplatform. Wanneer een student onder supervisie met LPT werkt, 
dient hij of zij een kopij van deze code ondertekend op het studentenplatform te uploaden. De code maakt het 
mogelijk voor de student om onder specifieke voorwaarden de geleerde materie te gaan toepassen. 

Na het afstuderen ontvangt de student een nieuwe beroepscode. Deze wordt na het afronden van de opleiding 
toegevoegd aan het certificaat. 

Portfolio
De opleiding verwacht dat de student een eigen ontwikkelingsportfolio bijhoudt gedurende de volledige opleiding. 
Centraal binnen een ontwikkelingsportfolio is de reflectie op en de ontwikkeling van jouw competenties. Deze 
portfolio dient op het eind van de opleiding ingediend te worden. Door het ontwikkelingsportfolio zal de 
student aantonen:
• welke ontwikkeling of groei hij/zij heeft meegemaakt. De student doet dit door te reflecteren op de 

ervaringen en leerontwikkelingen tijdens de opleiding en stage;
• hoe hij /zij de theorie begrijpt en toepast;
• op welke manier leertherapie en supervisie hem/haar heeft gevormd;
• hoe hij of zij de methodes en technieken toepast;
• hoe een behandeltraject er uit kan zien. 

De richtlijnen van het ontwikkelingsportfolio vindt de student op het studentenplatform.

EXTRA INFORMATIE
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• Klinisch psycholoog (PhD.),  kinesitherapeut, osteopaat & li-
chaamsgericht psychotherapeut

• Specialisatie:  
Geïntegreerde benadering van stress,  
psychosomatiek en trauma

• Uitgever van de boeken 'Werken met een lichaam dat  
moeilijk doet' & 'In de wachtkamer van het lichaam'

dr. JOERI CALSIUS

HOOFDTRAINERS

• Manager AgapeBelgium
• Gecertificeerd bewegingsanalyste & Dans- & Bewegings-

therapeut
• Hoofd opleiding Dans- & Bewegingstherapie
• Specialisatie:  

Bartenieff Fundamentals
• Lid internationale trainersteam van het Laban Institute for 

Movement Studies (NY)

STEPHANIE DE BRUIJCKERE

• Manager AgapeBelgium
• Master in Dance Movement Therapy &  

gecertificeerd lichaamsgericht psychotherapeut
• Specialisatie:  

Bio-energetica & Authentic Movement
• Bestuurder Society for Psychosomatic Medicines
• Lid commissie Education in IACAET
• Voormalig voorzitter van BVCT-ABAT

NIEK GHEKIERE

• Praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie
• Voormalig directeur Bodymind Opleidingen (NL)
• Specialisatie:  

Karakterstijlen, Ademwerk, Groepsdynamica, Integrated Psycho-
therapy

• Schrijver van het boek 'Precies, daarom - over narcisme en sym-
biose'

• Houder van het European Certificate of Psychotherapy (ECP)
• Lid van SBLP (Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaams-

georiënteerde (psycho)therapie

MARJOLIJNE VAN BUREN-MOLENAAR

• MA Bewegingswetenschappen & Senior Dans & 
Bewegingstherapeut met 15 jaar klinische ervaring 

• Lichaamsgericht psychotherapeut met eigen praktijk 
gespecialiseerd in Trauma en Hechtingstrauma

• Sensory Motor Psychotherapie, ReAttach therapie & 
Vroegkinderlijke Ontwikkelingspsychologie

• Kerndocente voor de Master Human & Organizational Behaviour 
Rotterdam & Nijmegen

• Geregistreerd Supervisor & Leersupervisor
• Specialisatie: Authentic Movement & Dieptepsychologie na 

C.G.Jung

dr. MICHELLE KURZENACKER

HOOFDTRAINERS

• Open Floor Embodied Movement-leraar &  
Transformational Breath Facilitator en Trainer

• Co-creator 'Wheel of Life' Academie
• Specialisatie:  

Ademwerk & belichaamde beweging
• Medewerkster International Breath Federation
• Medewerkster Atman (Ademwerk Oostenrijk)
• Voormalig staflid van BVCT-ABAT

GRIET VERSTRAETE
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• Kinesitherapeute
• Fasciatherapeute MDB
• Experientieel Lichaamswerk
• Jarenlang werkzaam in groepspraktijk voor geïntegreerde zorg
• Begeleiding transdisciplinaire intervisiegroepen
• Docent geïntegreerd lichaamswerk
• Vice voorzitter Society for Psychosomatic Medicine

SOPHIE VAN DE PUT

• Licentiaat Godsdienstwetenschappen
• Lichaams- en ervaringsgericht therapeut -  Bio-energetisch Li-

chaamswerk (AgapeBelgium)
• Diensthoofd zinzorg & patoraal in het Psychiatrisch Centrum 

Beernem
• Oprichter en bezieler van Vuurstroom: gecertificeerd Vuurloopin-

structeur, motivationeel spreker
• Specialisatie: 

Ervaring in de GGZ in de individuele en groepsbegeleiding in zin-
beleving, levenskunst en geaarde spiritualiteit

PETER DOLL

GASTTRAINERS

• 15 jaar ervaring als ervaringsdeskundige en  
groepsbegeleider in De Sleutel

• Ervarings- en lichaamsgericht coach 
• Preventiewerker voor Drugstories
• Graduaat- orthopedagogie en vierjarige opleiding  

ervarings- en lichaamsgerichte therapie en sjamanisme 
• Passie: Ervarings- en lichaamsgerichte therapie met groepen
• Specialisatie: Verslavingszorg en criminaliteit

GEERT VAN BASTELAERE

SOFIE VANHAECKE

• Licenciaat L.O., psychomotorisch therapeut, dans- en bewegings-
therapeut,

• gecertificeerd bewegingsanalist (CMA), Pesso-psychotherapeut
• 17 jaar werkervaring binnen psychiatrische ziekenhuizen
• specialisatie: Lichaamsgerichte therapie bij angst - en stem-

mingsstoornissen,
• complex trauma en DIS, in groep en individueel
• Somatic Experiencing Practitioner i.o.
• Oprichtster en docent improvisatie in dansschool Studio Credo
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Ingebed in deskundigheid
Wanneer je je inschrijft en aangenomen wordt voor de opleiding lichaamsgerichte psychotherapie, krijg je als 
student ook toegang tot verschillende professionele netwerken. Jouw ontwikkeling in de lichaamsgerichte 
psychotherapie kan op deze manier gedragen worden door meer actoren dan enkel de opleiding waar je aan 
deelneemt. Voor de opleiding lichaamsgerichte psychotherapie werkt het opleidingscentrum samen met 
andere organisaties en deskundigen die zowel nationaal als internationaal actief zijn. Deze organisaties 
geven ons beroep verdieping, wetenschappelijkheid en geloofwaardigheid en kunnen belangrijke resources 
blijven voor jou wanneer je de opleiding hebt afgerond.

De trainers
Alle trainers die verbonden zijn aan deze opleiding zijn geselecteerd op basis van hun bijzondere competenties 
in het werken met lichaamsgerichte psychotherapie of als lichaamsgericht psychotherapeut. Ze dragen elk 
op hun eigen bijzondere manier bij aan de ontwikkelingen van lichaamsgerichte psychotherapie en of hun 
specialisaties. De trainers hebben allemaal ruime therapeutische ervaringen en verdiepten zich in de studie 
van (domeinen binnen) de lichaamsgerichte psychotherapie. Alle trainers hebben jaren ervaring opgedaan 
in het aanbieden van trainingen. 

Ze verbinden zich er toe om op een deontologisch en deskundige manier hun expertise en kennis te delen. 
Het document ‘AgapeBelgium Professional Practices Framework’ beschrijft hoe de trainers de waarden en 
deontologie van onze academy behartigen. Dit document vindt de student op het studentenplatform.

Naast het vaste trainersteam nodigen we in de module ‘klinisch therapeutische integratiedagen’  trainers 
uit die lichaamsgerichte psychotherapie aanbieden in hun praktijk. Op deze manier wordt de brug met de 
geestelijke gezondheidszorg heel actueel en bijna voelbaar in de opleidingsstudio’s. 

De trainer kan op een online platform feedback geven aan de organisatie of de opleidingsverantwoordelijke 
over het gegeven opleidingsblok. 

De Europese Associatie voor Lichaamsgerichte Psychotherapie (EABP)
De EABP is de belangrijkste vertegenwoordiger van lichaamsgerichte psychotherapie binnen Europa. Als 
overkoepelende beroepsorganisatie die de normen van het beroep in kaart brengt, is zij een belangrijke 
partner. De opleiding is niet enkel opgezet op basis van haar richtlijnen. Tevens zijn wij in het proces om 
deze opleiding te laten erkennen door de EABP.

Society for psychosomatic medicines
Het opleidingsinstituut werkt in functie van de opleiding lichaamsgerichte psychotherapie nauw samen met 
de Society for Psychosomatic Medicines. Deze Belgisch-Nederlandse vereniging beoogt én de verspreiding 
van het gedachtegoed én de praktijk die onder de noemer ‘psychosomatische geneeskunde’ wordt beoefend 
en uitgewerkt. Grote aandacht gaat naar het verhogen van kennis en vaardigheden, het ondersteunen van de 
hulpverlener en van de hulpzoekenden en het beïnvloeden van attitudes. 

Als uitgangspunten neemt de vereniging aan dat de persoon een totaal en onscheidbaar organisme is 
binnen de totaalorganisatie van de omgeving. De historisch ontstane scheiding tussen het bestuderen 
en behandelen van enerzijds soma en anderzijds psyche is onhoudbaar. Kennis wordt verworven door én 
brede, onbevooroordeelde en nieuwsgierige wetenschapsbeoefening én door de dagelijkse ervaring van de 
hulpverleners en van de patiënten. De kennis en de praktijk moeten continu verrijkt worden en de mensen 
moeten ook begeesterd worden in het uitoefenen van hun beroep. De society streeft ernaar dat de kennis niet 
het bevoorrechte domein is van enkelingen, niet kan worden afgebakend of beschermd en wordt opgebouwd 
door zowel grote als kleine inzichten en stappen.

Studenten die inschrijven aan de opleiding ontvangen één jaar gratis lidmaatschap bij de Society for 
Psychosomatic Medicines. Tijdens dit jaar ontvangen ze gratis het tijdschrift Psyche en krijgen ze  korting 
op hun bijzondere symposia die de organisatie jaarlijks inricht.

Streven naar kwaliteit
In 2021 behaalden wij voor het eerst het Qfor label en werden wij als een KMOp-dienstverlener voor de pijler 
opleidingen opnieuw voor 5 jaar erkend. Deze labels zorgen ervoor dat onze studenten kunnen genieten van 
verschillende subsidies bij het intekenen op ons aanbod (onder specifieke door de overheid gedefinieerde 
voorwaarden). 

Het opleidingsinstituut AgapeBelgium is fier een Qfor-label te mogen dragen. Dit kwaliteitslabel 
vertegenwoordigt de verschillende inspanningen die geleverd worden om een kwaliteitsvolle dienstverlening 
tegemoet te komen en een kwaliteitsvol  opleidingsinstituut te zijn. Zowel inhoudelijk als structureel zal 
onze organisatie zichzelf in vraag blijven stellen om op deze manier tegemoet te blijven komen aan een 
kwaliteitsvolle dienstverlening. 

Organisatie van de administratie
Het beheer van de studentenadministratie wordt georganiseerd met behulp van cursusadministratie software. 
Deze software zorgt ervoor dat onze opleidingen efficiënt georganiseerd worden waardoor we vlotter kunnen 
communiceren en alle documenten gemakkelijker kunnen beheren.  

De facturatie vindt geautomatiseerd plaats. Dit zorgt voor uniformiteit en betrouwbaarheid. Onze office 
manager is elke namiddag beschikbaar om vragen te kunnen beantwoorden en kan zowel telefonisch of per 
email aangesproken worden. 

Studententevredenheid
We werken met verschillende instrumenten die de tevredenheid van de student te meten en het studeren 
vergemakkelijken.  

Het digitale studentenplatform op onze website bundelt documenten, lesmateriaal en templates. Na elk 
gevolgd opleidingsblok vragen wij de student het gevolgde opleidingsblok te evalueren. Het aangeleverd 
scoringsformulier zal je telkens vinden op het studentenplatform en vormt een verplicht onderdeel van de 
opleiding. Doordat we dit na elk opleidingsblok doen, kunnen we heel snel anticiperen op vragen, opmerkingen 
of kunnen we in kaart brengen of de geleverde inspanningen voldoen aan de tevredenheid van onze studenten. 

Vanuit de opleidingsgroep wordt een studentenjaarverantwoordelijke gekozen. Minstens 1x per jaar vindt er 
een vergadering plaats met de studentenverantwoordelijke en het hoofd van de opleiding. Deze vergadering 
vormt een platform om feedback m.b.t. de opleiding efficiënt plaats te laten vinden.

De student zal zijn of haar portfolio verrijken met verslaglegging. Deze verslaglegging is ook een instrument 
waar we de ontwikkeling van de student in kunnen bijhouden. De student kan steeds een tussentijdse 
evaluatie aanvragen bij de opleidingsverantwoordelijke. Structureel sluiten we elk opleidingsjaar af met een 
individuele- of een groepsevaluatie.

Kwaliteitsvolle medewerkers en partners
Wij werken voor de residentiële blokken samen met het cateringbedrijf ‘The roots of the unicorn’s fortune’. 
Deze kleine, maar heel gedreven organisatie verzorgt voor onze studenten gezonde, bio-dynamische en 
vegetarische maaltijden.  Onze logistieke verantwoordelijke zal na elk opleidingsblok ertoe opzien dat de 
hygiëne en netheid van onze ruimtes op orde wordt gezet. Ons officeteam, bestaande uit een office manager 
en een marketing- en communicatiespecialist, zet zich dagelijks in om alle vragen te beantwoorden en 
communicaties te verzorgen. 
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Opmerkingen, conflicten en klachten  
AgapeBelgium is een organisatie die vanuit zijn ambitie en zijn waarden groeit en mogelijkheden blijft 
creëren die groei stimuleren. Maar werken met mensen is soms ook omgaan met moeilijkheden. Geen 
enkele organisatie is perfect, maar elke organisatie dient wel instrumenten te hebben om te streven naar 
schoonheid en effectiviteit. Om tegemoet te komen aan mogelijke problemen die mensen kunnen ervaren in 
hun tijd hier in AgapeBelgium, staan onze deuren altijd open om opmerkingen, conflicten of klachten te horen 
en te behandelen.

Opmerkingen beschouwen wij als deze aanmerkingen die het functioneren van en binnen AgapeBelgium 
kunnen vergemakkelijken. Deze opmerkingen kunnen mondeling aan ons worden overgebracht, per mail of 
telefonisch. Opmerkingen worden besproken in het dagelijks bestuur, geëvalueerd en al dan niet gevolg aan 
gegeven. Indien de aard van de opmerking het nodig acht om de persoon van onze beslissing op de hoogte 
te brengen, dan zal dit vaak via hetzelfde communicatiekanaal teruggekoppeld worden.

Conflicten kunnen ook aan bod komen. Hiervoor hebben we verschillende opties om deze te beantwoorden. 
Al naar gelang de aard en de urgentie beantwoorden wij deze conflicten altijd binnen de context waar wij 
verwachten dat deze het meest effectief zullen zijn als ze behandeld worden. 
Conflicten worden ons mondeling of per mail overgemaakt. Ook deze worden besproken binnen het dagelijks 
bestuur, waarbij een plan van aanpak zal worden voorgesteld aan de persoon of de personen die in conflict 
zijn. In uiterste gevallen kunnen we beroep doen op een professionele mediator die kan bemiddelen in deze 
conflicten.

Klachten zijn schriftelijke beschrijvingen die een weergave geven van een situatie waarbij iemand een 
groepsgebeuren of begeleidingsgebeuren als dusdanig ervaart dat hij/zij niet meer kan functioneren in deze 
setting. De vraag naar een adequ

ate oplossing is vervolgens noodzakelijk en kan via een schriftelijke klacht met urgentie behandeld worden. 
De directie neemt deze klacht als eerste op en zal vervolgens ook hier een plan uitwerken om de persoon 
en de situatie tegemoet te komen met als doel herstel te creëren. Het is in deze materie niet vreemd dat wij 
beroep doen op een professionele bemiddelaar die de klacht en de betrokken partijen op een ‘neutrale grond’ 
zal begeleiden. 

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden 
geregistreerd en gedurende 5 jaar bewaard in het persoonlijk dossier van de student.

Vertrouwenspersoon
AgapeBelgium werkt samen met een extern vertrouwenspersoon, Bart Verheyen. Als professioneel 
bemiddelaar en als vertrouwenspersoon kan hij de geschikte persoon zijn die jouw verhaal aanhoort en 
vrijblijvend advies kan geven. Bart Verheyen, die gebonden is aan zijn beroepsgeheim, kan twee soorten 
interventies plegen na het horen van jouw verhaal. Elke interventie is erop gericht om een oplossing te vinden 
in een vertrouwelijk en discreet kader.

Informele interventie 
De student wenst enkel een luisterend oor en advies. Het kan hier gaan over een of meerdere gesprekken 
met de vertrouwenspersoon. De student wenst dat de vertrouwenspersoon contact opneemt met iemand 
in de organisatie, die mee zou kunnen helpen om het probleem aan te pakken. De student vraagt de 
vertrouwenspersoon om een verzoeningsproces op te starten.

Formele interventie
De vertrouwenspersoon kan ook een formeel verzoek in ontvangst nemen. De directie van AgapeBelgium 
wordt hierbij schriftelijk op de hoogte gesteld van de psychosociale belasting waarna een analyse van de 
situatie wordt gemaakt met de vraag om passende maatregelen te treffen.

Een formele interventie kan ook plaatsvinden wanneer de student het informele proces heeft doorlopen 
en niet tevreden is over het resultaat. Het kan in die gevallen zo zijn dat de vertrouwenspersoon ook gaat 
bemiddelen of een geschikte bemiddelaar aanstelt om het proces te begeleiden. Bart Verheyen is te 
contacteren telefonisch op +32 475 57 36 12 of per email op bart.verheyen10@telenet.be .

Adviesraad
Om alles in goede banen te leiden, kan het dagelijks bestuur van AgapeBelgium beroep doen op de adviesraad. 
Deze informele, maar heel betrokken groep van experts uit verschillende disciplines staat ons bij met raad 
en daad indien nodig. In de adviesraad van AgapeBelgium zetelen o.a. communicatie-experts, mediators, 
psychologen, kunstenaars, ondernemers en lichaamsgerichte psychotherapeuten.

De groep
Voor de kwaliteit van het groepsgebeuren en leerproces is vooropgesteld dat elke cyclus pas kan plaatsvinden 
als er 14 studenten zijn ingeschreven die elk opleidingsblok kunnen volgen.  
Met name voor de methodisch gekeurde modules, zal het contact met andere groepsleden een onderdeel 
vormen van de vorming. Kennismaken met de lichaamsgerichte psychotherapeutische methodes 
betekent voor de meesten het begin of het vervolg van een bijzondere persoonlijke reis. Zelf beleven hoe 
een lichaamsgerichte benadering jou raakt, verrijkt en ontwikkeling verdiept, maakt hiervan een belangrijk 
onderdeel uit. Het is echter niet altijd een gemakkelijke reis. De diepte behuist soms (nog) pijnlijke en 
belevenisvolle elementen die niet voor niets diep onder onze huid zijn weggestopt of geraakt.

Om voor iedereen die studie en de persoonlijke ontwikkeling zo veilig mogelijk te laten verlopen, is het 
onontbeerlijk dat in elke module een veilig, accepterend en open oprecht klimaat heerst. In de opleiding 
besteden we daarom ook regelmatig uitdrukkelijk aandacht aan het groepsproces, jouw persoonlijke 
ervaringen en de manier waarop je de relaties in de groep ervaart. De groep is een belangrijk onderdeel om 
de houding die van professionele therapeuten wordt verlangd, in te oefenen. 
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HET INSTITUUT AGAPEBELGIUM

Agape  is opgericht in 1986 door Dirk Ghekiere en Lieve Verhelle. Lichaamsgericht psycho-therapeutisch 
werken stond al sinds het begin centraal in hun therapie-praktijk. In 2011 werd het instituut overgedragen 
aan Niek Ghekiere en Stephanie  de Bruijckere. De AgapeAcademy werd in 2016 opgericht als een onderdeel 
van een grotere organisatie die we vandaag kennen als AgapeBelgium. Het instituut is intussen uitgegroeid 
tot een toonaangevende instelling met een groeiende reputatie.  

De kennis en de technieken binnen de lichaamsgerichte psychotherapie worden al 30 jaar beoefend en 
gedoceerd in het instituut. Daarom behoort Agapebelgium ook tot één van de oudste en meest ervaren 
instituten in België die de lichaamsgerichte psychotherapie centraal houdt in haar aanbod. Naast de opleiding 
Lichaamsgerichte psychotherapie verzorgt het instituut andere opleidingen, trainingen, therapieprogramma’s 
en workshops die een verrijking en verdieping vormen voor het kennisgebied en de persoonlijke ontwikkeling 
van studenten en belangstellenden.  

De directie ligt in handen van Niek Ghekiere en Stephanie de Bruijckere. 
Naast de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van het instituut, heeft de directie de taak om de 
waarden, de visie en de missie van het instituut te waarborgen. 

De directie laat zich bijstaat door medewerkers die de administratie en de communicatie verzorgen voor het 
instituut. De administratie is per email of telefonisch bereikbaar op elke werkdag tussen 9u en 16u30 m.u.v. 
elke maandagnamiddag. 

De trainers die verbonden zijn met het instituut kunnen optreden als adviseurs voor de opleiding. Naast deze 
trainers wordt het instituut bijgestaan door 
Mevr. Van Osselaer juridisch advies en advocatuur
Dhr. Bart Verheyen mediatie en klachtenbemiddeling
Dhr. Joost Desouter accountant
Dhr. Dirk Ghekiere lichaamsgericht psychotherapeut en oprichter van Agape
Mevr. Anja Driesmans coach en therapeute
Dhr. Gilbert Toledo (USA) native spirituality
Dhr. Rahul Barthi (Nepal) native spirituality
Caroline Buys, Bonding psychotherapeute en dans- en bewegingstherapeute

De raad van advies wordt periodiek van de belangrijke ontwikkelingen en voornemens op de hoogte gehouden 
en functioneert als een deskundig en onafhankelijk klankbord ten behoeve van de directie. Deze adviseurs 
kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen ten aanzien van alle aangelegenheden die het instituut 
aangaan. 

Het instituut is gelegen op de Oude Heirweg 60, te Koolskamp  (West-Vlaanderen). 

Erkenning en registraties van AgapeBelgium
AgapeBelgium is een therapie- en opleidingscentrum dat door de Vlaamse overheid geregistreerd is 
als dienstverlener voor de pijler opleidingen en trainingen. Daarnaast beschikt AgapeBelgium over het 
kwaliteitslabel Qfor en wordt ze erkend door UNESCO voor haar bijdragen in het in stand houden van 
immaterieel erfgoed. 

Body-mind-spirit-soul
AgapeBelgium is vandaag AgapeAcademy, AgapeTherapy en AgapeRituals. Onder de noemer ‘Body-mind-
spirit-soulwork’ omvatten wij ons aanbod waar we recht doen aan de waarde van lichaams-gericht (psycho)
therapeutisch werken, coachen en spiritualiteitsbeleving. Vanuit liefde dragen we de waarden creativiteit, 
deskundigheid, verbinding, autonomie en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel. We zijn beschermend 
en blijven kritisch over onze waarden omdat ze belangrijk zijn voor een gezonde groei voor onze klanten en 
medewerkers, voor ons milieu en ons aanbod.

Aan onze klanten en onze medewerkers
Elk mens, ongeacht afkomst, religie, seksuele voorkeur, gender of leeftijd is welkom in AgapeBelgium. Wij 
wensen dat iedereen de kans krijgt zijn eigen talenten ten volle te ontplooien. Deze ontwikkeling wensen 
wij voor onze klanten én voor onze trainers. De omkadering binnen AgapeBelgium voedt de veiligheid 
waardoor iedereen zichzelf kan ont-moeten en creatief zijn. Elk opleidingsaanbod is onderworpen aan 
kwaliteitsmetingen, waar zowel de trainers als het aanbod geëvalueerd worden. Dit draagt bij tot een 
grotere deskundigheid en garanties van klasse. Al onze medewerkers zijn verbonden aan een strikte 
deontologische code en handelen in een ethisch kader die de veiligheid van iedereen dient te garanderen. 
Verschillende registratie-instrumenten (evaluatieformulieren, verslagleggingen, portfolio-ontwikkeling, 
evaluaties) die ons worden aangediend door de student en de trainers, geven ons de mogelijkheid om elke 
student op te volgen, onze trainers aan het woord te laten en verschillende processen in elke opleiding/
training te evalueren. 
 
AgapeBelgium en haar Academy
De Academy van AgapeBelgium bundelt meer dan 30 jaar praktijkervaring in een trainingsaanbod verzorgd 
door verschillende gespecialiseerde trainers. Deze trainingen zetten de levenskwaliteit, de geestelijke 
gezondheid en de mogelijkheden om te verbinden van de mens centraal. AgapeBelgium heeft een rijke 
geschiedenis in het lichaamsgericht psychotherapeutisch werken enerzijds en het onderzoeken van 
spiritualiteitsbeleving anderzijds. 

Op dit moment zijn 19 trainers, elk gespecialiseerd in een specifiek domein van de lichaamsgerichte 
psychotherapie, psychologie, praktijkvoering of spiritualiteit verbonden aan de Academy. Wij selecteren 
onze trainers op basis van uitmuntende en/of unieke ervaringen of bijdrages. Ze hebben allemaal minstens 
10 jaar praktijkervaring, verrichten onderzoek of zijn internationaal verbonden als trainer. Alle trainers 
respecteren de deontologie van AgapeBelgium en zijn bijzondere ambassadeurs van de lichaamsgerichte 
psychotherapie.
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Voor ons milieu
Samen met velen steunen wij verschillende acties die gericht zijn op duurzaamheid en een gezond milieu. 
Het forum signformyfuture.be krijgt bvb al onze steun, maar ook acties zoals de klimaatprotesten van de 
jongeren of manifestaties tegen olie-uitbating zullen wij ondersteunen. En indien nodig nemen wij het heft 
in handen en gaan we met de directie van grootbanken praten en onderhandelen over hun investeringen in 
vervuilende producten, zoals wij ook hebben gedaan voor de Dakota Access Pipe Line (DAPL) en de ING-
bank. 

Ook de ecologische voetafdruk van Agapebelgium nemen wij ernstig. Sinds 2014 hebben wij onze uitstoot van 
broeikasgassen met 80% kunnen terugdringen door gebruik te maken van warmtepompen en zonnepanelen. 
Wij recycleren grondig en wegen investeringen af in functie van het milieu en duurzaamheid. Agapebelgium 
is gehuisvestigd in Koolskamp, in een groene oase, waar wij onze klanten met plezier laten verpozen in een 
tuin die met de meeste zorg en kennis is aangelegd.

Over ons aanbod
Wij beschouwen onze programma’s als heel waardevolle en unieke creaties die gezondheid, verbinding en 
bewustwording stimuleren. Sommige van deze methodes zijn nieuw en werden ontwikkeld in de schoot van 
een team van eigentijdse onderzoekers. Andere van deze werkvormen zijn zo oud, dat enkel oude verhalen 
vertellen hoe ze ‘geboren’ zijn en ‘gevoed dienen te worden’. 

Gezien de grote effectiviteit van al onze programma’s streven wij er steeds naar deze mensen uit te nodigen 
die een kunstenaar zijn geworden in het dragen van deze programma’s. Binnen Agapebelgium dagen wij 
dit meesterschap uit door elke trainer te vragen hun kennis en technieken te onderbouwen, te illustreren 
en te onderzoeken. Wij vragen hen om hun specialiteit over te dragen op deze manier waardoor iedereen 
met zorgzaamheid, kennis, toewijding én liefde deze werkvorm(en) kan integreren in hun dagelijkse 
(professionele) leven.   

Waar Agapebelgium dagelijks naartoe streeft 

• Een hoogstaand kwaliteitsvol trainingsinstituut zijn voor professionele partners, bedrijfsleiders – en 
medewerkers, professionals uit de coaching wereld en (geestelijke) gezondheidszorg waar psychotherapie 
en coaching zich richt naar lichaamsgericht werken en spiritualiteitsbeleving.  

• Een platform en een podium bieden voor hooggekwalificeerde trainers en andere autoriteiten inzake de 
gespecialiseerde psychotherapie en spiritualiteit.

• Het oude traditionele immateriële erfgoed dat verbonden is met ons lichaam en dat de basis vormt van 
verschillende ceremonies en rituelen in stand houden en overdragen naar de volgende generaties.

• Een toegevoegde waarde creëren bij de toepassingen van efficiënte, effectieve, ethische en kwaliteitsvolle 
methodes en benaderingen die de mens ont-wikkelt en de mensen verbindt.

 
Visie binnen Agapebelgium  

ONS UITGANGSPUNT
Het lichaam in zijn geheel is de bron van bewustwording, verbinding/communicatie, vernieuwing, spiritualiteit 
en creativiteit. Alle menselijke dynamieken en verhalen worden gedragen in en verstaan met behulp van ons 
lichaam. Het lichaam is de fysieke vorm die het mens-zijn mogelijk maakt en ons verbindt met al het leven in 
en rondom ons. De mens is een microkosmos en een weerspiegeling van het universum.

ONZE FOCUS
Het mens-zijn benaderen in zijn vraag en zoeken naar verbinding, communicatie, bewustwording en  vernieuwing. 
Wij richten ons op professionals, deskundigen en organisaties die in hun dagelijks werken geconfronteerd 
worden met communicatiemoeilijkheden, stressklachten, onzekerheid en zingevingsvraagstukken.  
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ONS IDEAAL 
Vele mensen wereldwijd inspireren via coaching, rituals & onze academy.

ONZE KLANTEN
Groei is van alle leeftijden, maar wij richten ons op de volwassen mens. Onze klanten zijn actief in bedrijfsleven, 
de (geestelijke) gezondheidszorg en de coaching wereld. Onze klanten contacteren ons omdat ze willen 
geïnspireerd worden bij hun persoonlijke, professionele en spirituele groei.

ONZE MEDEWERKERS
Therapeuten, coaches en medewerkers die onze waarden respecteren, in vraag stellen en doen evolueren en 
zich inzetten voor een gezonde groei van alle betrokkenen.

ONZE WAARDEN
Vanuit liefde dragen we de waarden creativiteit, deskundigheid, verbinding, autonomie en verantwoordelijkheid 
hoog in het vaandel. We zijn beschermend en blijven kritisch over onze waarden omdat ze belangrijk zijn voor 
een gezonde groei. Al deze principes of waarden worden vanuit Agapebelgium gedefinieerd en vormen de 
basis van de richtlijnen die het professioneel handelen beschrijven waaraan alle medewerkers, trainers en 
studenten zich verbinden.  

Deskundigheid heeft betrekking op het ontwerpen, het structureren, het handelen in en het delegeren 
van  verschillende processen in Agapebelgium adhv evidence en experience based good practices. 
Deskundigheid is kennis en inzicht van een uitstekend niveau op een bepaald terrein verkregen door 
diepgaande studie en/of ruime ervaring. Deskundig handelen is een professioneel, deontologisch en 
ethisch handelen. Deskundig handelen is collegiaal omgaan met alle betrokkenen op de werkvloer van 
AgapeBelgium. Deskundig handelen geeft vorm aan meesterschap. Deskundig handelen wordt mogelijk 
gemaakt door het aanbieden van techniciteiten die de organisatie en de samenwerkingsverbanden 
betrouwbaar maken. Wij begrijpen ook dat de vaardigheid om te kunnen reflecteren op eigen handelen, 
de basis vormt van inzicht. Dit inzicht staat ons toe onze houding, gedrag en handelingen bij te sturen. Wij 
houden ervan om onze kennis te blijven verdiepen en onze eigen methodes te verruimen. 

Verbinding is op een betrokken manier aanwezig zijn, op een afgestemde manier in contact treden met 
onszelf, elkaar, onze organisatie en het universum waarin we groei en bewustwording centraal zetten. In deze 
verbinding oefenen we respect voor de eigenheid, de natuurlijkheid, de humor en de spontaniteit van onszelf, 
elkaar, AgapeBelgium en het universum. 
Integriteit is een verbindende handeling. Het drukt zich uit in 
• Eerlijkheid en oprechtheid
• Niet-omkoopbaar zijn 
• Een intrinsieke betrouwbaarheid
• Het zeggen wat je doet en doen wat je zegt
• Het ontbreken van een verborgen agenda
• Het ontbreken van geveinsde emoties
• Het je niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken.

In verbinding wenden we begrenzing aan om de integriteit van onszelf, de ander, AgapeBelgium en het 
universum te bewaren. 

In het opnemen van verantwoordelijkheid die wij samen hebben en delen in AgapeBelgium, erkennen we 
dat we steeds verbonden zijn met onszelf, elkaar, AgapeBelgium en het universum. Verantwoordelijkheid 
opnemen in en voor AgapeBelgium betekent heel bewust te zijn van de keuzes die we maken, de handelingen 
die we treffen, de beslissingen die we nemen en de communicatie die wij hanteren. 
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Deze keuzes en handelingen drukken onze waarden uit en dienen de korte – en lange termijndoelstellingen 
van ons centrum. In het opnemen van deze verantwoordelijkheid kunnen we reflecteren op het effect dat we 
hebben op onszelf, de ander, AgapeBelgium en het universum en kunnen we versterkend handelen of indien 
nodig herstellen.

Creatief-zijn is een bewuste handeling waarin elke uitdrukking een eerlijke uitdrukking is die streeft naar 
acceptatie van zichzelf, de ander, AgapeBelgium, de maatschappij en het universum. In het ervaren, in het 
toelaten en het in beweging brengen van de dromen, de passies, de talenten en de vaardigheden van onszelf, 
elkaar, binnen AgapeBelgium en het universum aanvaarden we dat de scheppingskracht in alles en in ieder 
aanwezig is en een bron is voor zelfrealisatie, samenwerking, vernieuwing en groei. Elke creatieve expressie 
die tot uitdrukking komt in de organisatie is afgestemd op de waarden, de visie, de doelstellingen en de 
(samen)werking (in) van AgapeBelgium.

Autonomie is meer dan zelfstandig-zijn, maar het zal wel dit gezicht krijgen. Autonomie is een specifieke 
expressie van verbondenheid en dan wel in de eerste plaats met zichzelf. Een verbinding met deze 
belichaamde ervaring die een uitdrukking vormt van een belevenisvol aanwezig zijn. Het is een betrokkenheid 
tot de omgeving waar het zelf-besef, de zelfwaarde, de zelf-kennis , het zelf-gevoel, de zelf-reflectie en de zelf-
liefde bewust ingezet wordt. Een autonoom persoon is vaak een authentiek persoon, daar hij een natuurlijke 
nieuwsgierigheid kan aanboren om de stuwingen van het onbewuste waar te nemen en tot expressie te 
brengen. De authentieke expressie van een autonoom persoon is een expressie van levensenergie, van 
passie, van liefde. Een autonoom persoon, die zichzelf als een authentiek persoon realiseert, groeit in 
autoriteitschap. Een persoon die de auteur is van op zijn minst zijn eigen leven. Vanuit deze benadering van 
autonomie is een autonoom medewerker in staat een deel te worden van de werkomgeving zonder zijn eigen 
zelfgewaarwordingen op te heffen. Hij/zij zal zich steeds kunnen richten en uitdrukken in de waarden van 
de organisatie waarin hij/zij zichzelf herkent. Zijn of haar betrokkenheid is opbouwend, helend, verbindend 
en uniek. In zijn of haar opgaan in de taak of de taken van de organisatie, vindt de autonoom medewerker 
een bron van oprecht en verbonden aanwezig zijn. Dienend leiderschap is een leiderschap van de autonoom 
persoon, waarin de autonomie het dienstbaar zijn aan zichzelf, de ander, de organisatie en het universum 
voedt. 

Liefde maakt zich voor ons kenbaar als de grootste ervaren betrokkenheid. Ze wordt ervaren als een 
onweerstaanbaar verlangen. Een verlangen om deel te nemen en samen te zijn. Een verlangen om 
betrokken te zijn en te verdiepen. Onze liefde is voedend, inspirerend en prikkelt creativiteit, meesterschap 
en deskundigheid. Deze liefde is aards en goddelijk tegelijk. Liefde nodigt uit om op een respectvolle en 
verantwoordelijke manier om te gaan met ons lichaam, denken, voelen, intuïtie en handelen van onszelf, 
de ander, AgapeBelgium en het universum. Liefde nodigt uit om vanuit passie en met zorg in verbinding en 
interactie gaan met onszelf, de ander en AgapeBelgium om de verfijning en schoonheid van het universum in 
zijn geheel eigen te maken.

Agapebelgium en haar Academy
Lichaamsgerichte psychotherapie heeft altijd centraal gestaan in het centrum Agapebelgium. Niet alleen in de 
sessiekamer, maar ook in alle opleidingen die het sinds 1998 aanbiedt in het instituut, stond lichaamsgerichte 
psychotherapie centraal. 

Na de 4-jarige opleiding Dans- & Bewegingstherapie, is de opleiding lichaamsgerichte psychotherapie de 
tweede volwaardige (psycho)therapieopleiding die AgapeBelgium organiseert. Daarnaast kent ze een 
coachopleiding (Connected living) en verschillende trainingen waar belichaamd leiderschap centraal staan. 
Deze opleiding kunnen aanbieden is een eerbetoon aan alle Belgische pioniers in de lichaamsgerichte 
psychotherapie. Met dank en uit respect voor hun moed, doorzetting en liefde voor dit vak. 
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