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Postgraduaat
Client-centered Spelcounseling
Antwerpen

Dit postgraduaat leidt professionals op
tot spelcounselor met een client-centered
basishouding. Een client-centered spelcounselor
begeleidt kinderen met uiteenlopende
psychosociale problemen: rouw, (faal)angst,
echtscheiding, pestproblematiek, ...
Het spel van het kind staat centraal. Spel is een natuurlijke
uiting van het kind. Daarin laat het zien waarmee het zich
bezighoudt en welke problemen het ervaart. Spel geeft het
kind ook de gelegenheid om te ontspannen, gedachten,
gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken
en te experimenteren met nieuw gedrag. De opleiding
verloopt in samenwerking met de NVS (Netwerk Vlaamse
Speltherapeuten).
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Getuigschrift Postgraduaat Client-centered
Spelcounseling
Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
Kmo-portefeuille

@WORK
Het eerste opleidingsjaar bestaat uit 5 modules die
samen 9 opleidingsdagen en twee trainingsweekends
omvatten. Bij deze modules zijn er intervisiemomenten
voorzien.
Het tweede opleidingsjaar bestaat uit 5 modules die
samen 12 opleidingsdagen en één trainingsweekend
omvatten. Bij deze modules zijn er supervisiemomenten
voorzien.

DOELGROEP

PROGRAMMA

Voornamelijk Professionele bachelors Toegepaste Psychologie
en Orthopedagogie, masters Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen, bachelors Gezinswetenschappen.

OPLEIDINGSJAAR 1

Module 3
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Module 1
Module 2

2 academiejaren (40 studiepunten)
10 praktijkgerichte modules
240 contacturen
vaste lesdag: donderdag
trainingen: residentieel van vrijdagavond tot zondagmiddag

Module 4
Module 5

Inleiding in de client-centered basishouding
Spel en spelontwikkeling
Training 1: grondhoudingen in client-centered
spelcounseling
Het proces van client-centered spelcounseling
Training 2: ‘getuige zijn’

OPLEIDINGSJAAR 2
Interventies in client-centered spelcounseling
(deel 1)
Module 7 Het kind in zijn context
Interventies in client-centered spelcounseling
Module 8
(deel 2)
Training 3: thema’s in het client-centered
Module 9
spelcounselingsproces
Module 10 Psychosociale problemen bij kinderen.
Module 6

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/pg-ccs.
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