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Relatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie
Postgraduaat
Mechelen

Deze vierjarige opleiding is bedoeld
voor hulpverleners die relatie-, gezins- en
systeempsychotherapeut willen worden.

PROGRAMMA
OPLEIDINGSJAAR 1 (20 SP)

DOELGROEP
Kandidaten zijn al actief in de klinische praktijk en
beschikken over een therapeutisch mandaat. Deze opleiding
psychotherapie leidt tot een beroepserkenning mits aan alle
wettelijke vereisten qua vooropleiding wordt voldaan of via
de overgangsmaatregelen opgevolgd door de Federale Raad
voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen (zie http://
www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/
geestelijke-gezondheidszorgberoepen)

•

•

De opleiding bestaat uit 4 academiejaren
Elk academiejaar bestaat uit 18 opleidingsdagen die
doorgaan op donderdagen of vrijdagen van 9.30 - 17 u.
Alle opleidingsdagen vinden plaats in Mechelen

PROFESSIONELE BONUS
•

•
•
•

OPLEIDINGSJAAR 2 (20 SP)
Je gaat dieper in op de Contextuele, Samenwerkende en
Appreciërende benadering. De intergenerationele analyse
van je familie en gezin van oorsprong staan centraal.
• Via videosupervisie, rollenspel en oefeningen diepen we je
therapeutische vaardigheden uit.
•

OPLEIDINGSJAAR 3 (20 SP)

UURROOSTER
•

Je maakt kennis met de belangrijkste systeemtheoretische
stromingen en thema’s die relevant zijn voor beginnende
relatie-, gezins- en systeempsychotherapeuten: begin
en einde van therapie, circulaire vragen, systemische
basisvaardigheden, ethiek en de persoon van de
therapeut.
• Theorie, supervisie en leertherapie staan centraal.
•

Specifieke thema’s zoals ontrouw, geweld, gender en
seksualiteit komen aan bod.
• We oefenen op Emotionally Focused Therapy, het
Oplossingsgerichte en het Narratief perspectief.
• In de videosupervisies wordt specifiek aandacht besteed
aan de innerlijke dialoog van de therapeut.
•

OPLEIDINGSJAAR 4 (20 SP)

Getuigschrift Postgraduaat Relatie-,
Gezins- en Systeempsychotherapie
Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
Kmo-portefeuille
Toegangsweg tot lidmaatschap Belgische Vereniging voor
Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling

In functie van praktijkervaringen en vragen van studenten
nodigen we gastdocenten uit met een expertise binnen
het systemische werkveld. Ze geven supervisie rond
specifieke thema’s.
• Het opleidingsproces wordt afgesloten op basis van
een eindwerk waarin het beschrijven van een eigen
systeemtherapeutische stijl op de therapeutische praktijk
en de professionele identiteit het belangrijkste thema is.
•

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

Contact
Tim Verleyzen, + 32 (0)476 77 66 21
tim.verleyzen@thomasmore.be
tim.verleyzen.iprr@gmail.com
www.iprr.be

Campus De Vest Mechelen
Zandpoortvest - 2800 Mechelen
fb.com/wearemechelen
thomasmore.be/mechelen

