Evidence-based werken in de klinische praktijk is dan
ook een belangrijke insteek waarbij een integratie van
een kritische reflectie van de onderzoeksliteratuur, de
eigen klinische ervaring en de persoon als therapeut
beoogd wordt.

Levenslang Leren – NOVA ACADEMIE

Deze opleiding is bestemd voor hulpverleners uit de
geestelijke gezondheidszorg en aanverwante disciplines
om, bouwend op hun bestaande vaardigheden en kennis,
de theorie en de praktijk van de partnerrelatie-, gezins- en
systeempsychotherapie aan te leren en te ontwikkelen.

Langlopende opleiding
Universitair platform voor

De opleiding Partnerrelatie-, gezins-, en
systeempsychotherapie is een 4-jarige interuniversitaire
opleiding ingericht door The GHALL en Dunant Academie.

Dunantacademie.ugent.be

Waar staat deze opleiding voor?

https://nova-academy.be
Ghall.ugent.be

VAKGROEP HOOFD EN HUID - PSYCHIATRIE EN
MEDISCHE PSYCHOLOGIE
VAKGROEP EXPERIMENTEEL-KLINISCHE EN
GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE

Deze opleiding stelt een
wetenschappelijk onderbouwde praktijk
in relatie met de persoonlijke
ontwikkeling van de therapeut voorop.

Partnerrelatie-,
gezins- en
systeempsychotherap
ie
Langlopende opleiding

VAKGROEP HOOFD EN HUID - PSYCHIATRIE EN
MEDISCHE PSYCHOLOGIE
VAKGROEP EXPERIMENTEEL, KLINISCHE EN
GEZONDHEIDS-PSYCHOLOGIE

Programma
Het programma van de opleiding bestaat uit vier
verplichte en jaarlijkse opleidingsmodules.
• Jaar 1: Basismodule ‘Theorie naar praktijk’
• Jaar 2: Basismodule ‘Het therapeutisch proces
en entiteit ouderschap’
• Jaar 3: Specialisatiemodule ‘Partnerrelatie- en
gezinstherapie, deel I’
• Jaar 4: Specialisatiemodule ‘Partnerrelatie- en
gezinstherapie, deel II’
Elke module omvat:
• een theoretisch gedeelte met aandacht voor
theoretische concepten, onderzoek, ethische
problemen en therapeutische technieken
• een praktisch gedeelte met aanleren en
oefenen van therapeutische vaardigheden, de
vertaling van de theorie naar de klinische
praktijk
• en een gedeelte rond de vorming als
therapeut met integratie van de theorie, de
praktijk en de persoon als therapeut aan de
hand van gevalssupervisie, gesuperviseerde
klinische praktijk, observatie van
gesuperviseerde praktijk van studenten,
reflectie rond de therapeutische relatie,
portofolio, persoonlijk werk,
huiswerkopdrachten.
Elke module bestaat uit ±20 opleidingsdagen
(130 contacturen) en zelfstudie.
Een klinische praktijk is te allen tijde verplicht
voor de deelnemers tijdens het volgen van de
opleiding.

Selectieprocedure en
toelatingsvoorwaarden
Teneinde de kwaliteit van de opleiding te
bewaken wordt het aantal deelnemers beperkt
(min. 16 – max. 20).
Een eerste selectie gebeurt op dossier en is
gebaseerd op factoren als diploma, therapeutisch
mandaat en motivering. Enkel houders van een
masterdiploma in de psychologie
(afstudeerrichting klinische psychologie), de
pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting
orthopedagogiek) of de geneeskunde kunnen
zich kandidaat stellen. Kandidaatstelling kan tot
25 mei.
Nadien volgt voor een aantal kandidaten een
uitnodiging voor een persoonlijk gesprek waar
een aantal elementen verder worden uitgediept.
Dit toelatingsgesprek met de organisatoren in
Gent is een tweede selectie.
Deze selectieprocedure verloopt van februari tot
juli.
Indien U belangstelling heeft voor deze opleiding,
kunt U zich kandidaat stellen op het hierna
volgend correspondentieadres:
Universitair Ziekenhuis Gent
Vakgroep Hoofd en Huid - Psychiatrie en
Medische Psychologie - t.a.v. Prof. Dr. G.
Lemmens
Corneel Heymanslaan 10 – ingang 17
9000 Gent
Mail: Gilbert.Lemmens@uzgent.be
Secretariaat: Sabine.Coppens@ugent.be

Ervaring van onze studenten
“De opleiding betekent voor mij een inhoudelijke
houvast, die richting geeft aan de therapieën die ik
nu aanbied. Het zorgt voor voldoende
zelfvertrouwen om stappen te zetten in complexe
trajecten en heeft voor heel wat professionele en
persoonlijke groei gezorgd.” ‣‣ Simon
“De opleiding heeft ertoe geleid dat ik mijn
eigenheid en identiteit als therapeut meer kon
ontwikkelen. De integratie van de therapeutische
kaders via zelfreflectie en supervisie, zorgt ervoor
dat ik als therapeut meer weet welke richting ik uit
wil en welke therapeutische stijl de mijne is. Ik heb
kunnen groeien en bijleren zonder druk, met veel
vrijheid en in een veilige omgeving. Op
professioneel vlak heeft de opleiding voor mooie
evoluties gezorgd.” ‣‣ Eva

Praktische info
• De opleiding vindt plaats in de lokalen van het
UZ Gent (ingang 17, route 1700).
• De opleidingsdagen gaan veelal door op
donderdag (13u30-20u) en vrijdag (11u17u30).
• Inschrijvingsbedrag is 2500 euro per module
en academiejaar.
• De onderwijstaal is Nederlands. Specialistische
seminaries kunnen in het Engels worden
gedoceerd. Er wordt eveneens verondersteld
dat cursisten Engelstalige literatuur kunnen
doornemen.

