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OPLEIDINGSONDERDELEN 


Methodiek 

Alstoekomstigcounselorishetbelangrijkomjetheoretischkaderuittebreidenenteverstevigen.In
de methodiekdagen verdiepen we ons enerzijds in het contextueel gedachtegoed van Ivan
Boszormeny-Nagyenanderzijdsindesystemischetheorieën. 


1. Reflectieverslag 


Iedere deelnemer maakt van elke opleidingsdag een persoonlijke reflectie naar aanleiding vanhet
behandelde thema. Dit wordt op één A4 gemaakt en op de Drive gepost in de respectievelijke
mappen onder jouw naam. Zorgerookvoordatjenaam,dedagenhetthemaduidelijkindetitel
van elk verslag worden vermeld (zowel in het verslag als bij de benaming van je document opde
Drive). 
Uiterlijkedatumvaninzendenisdemaandagvóórdevolgendeopleidingsdag.Wevragenookdatje
dereflectieverslagenvanjouwmedestudentenleest. 
Verderetoelichtingvolgttijdensdeeersteopleidingsdag. 


2. Literatuur 


Weverwachtendatjeeenaantalbasisboekenzelfaankoopt.Opdrivevindjehetlesprogrammamet
debijhorendeliteratuurperdag.Erisverplichteliteratuurenfacultatieveliteratuur.Weverwachten
datjedeverplichteliteratuurleest,zodatjegoedvoorbereidbentvoordelesdag. 
Richtvragenbijhetlezenvandeliteratuur: 
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
 



Watleerjeuitdieteksten? Watherkenje? Watspreektjeaan? 
Watsluitwel/nietaanbijjouwpraktijk?Watkanjealdanniettoepassen? 
Watroeptvragenbijjeop?  
Waarbenjehetnietmeeeens? 
Welkevaardighedenwaaroverjegelezenhebt,zoujewillenkunnentoepassen? 
Wathebje,doordezetekstentelezen,altoegepast/uitgeprobeerdinjepraktijk? 
Hoemaakjeverbindingmetdecontextueletheorie? 

3. Evaluatiemomenten 


In het 1e jaar zijn 2 evaluatiemomenten voorzien. Er is een tussentijdseevaluatieingroepeneen
individueleevaluatieopheteindevanhetjaaradhveenportfolio. 
Inhet2ejaarisereeneindevaluatieadhveeneindwerk. 

Daarnaast is er ook sprake van permanente evaluatie waarbij we alle studenten op verschillende
domeinen monitoren: integreren van de theoretische kaders, persoonlijk – en groepsproces,
vertaling naar de werkcontext. Als er op één van deze gebieden zorgen zouden leven, zullen de
docentenhieroverindialoogmetjougaan. 
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3.1.

Overlegd
 ocenten,s upervisoren 



Indeopleidingdienendemethodiek-ensupervisiemodulesomstudententeevalueren.Daaromiser
overlegtussendocentenensupervisorennademodulesupervisie.Indienerbezorgdhedenzijnvóór
deaanvangvandesupervisie,zaldedocentjeaansprekenenditopnemenmetdesupervisor. 



3.2.

Tussentijdsee
 valuatie1
 e  jaar 


Na de eerste module methodiek ende4dagenpersoonlijkwerkstaanwetussentijdsstilbijieders
leerproces. We doen dit in groep, met de twee methodiekdocenten. Je bereidt dit moment
schriftelijkvooraandehandvandevolgendevragen:  


⮚ Watzoudenjecollega’svertellenalsjehenzouvragenwatzejenuandersziendoendanvoorje
starttemetdeopleiding?  
⮚ Wathebjetotophedenindegroepgeïnvesteerd?Isditzichtbaarvoordeanderen?Wathebjij
vandegroepontvangen?Hoehebjijdatzichtbaargemaakt?  
⮚ Wat zou voorjoueenaandachtspuntzijnvoordevolgendeopleidingsdagen?Opwelkemanier
gaanwedatalsmededeelnemersenopleidersmerken?  

Nadienmaakjevanditevaluatiemomenteenreflectieverslag.  


1.3.

Portfolio1
 e  jaar 

 
Jeportfoliodientalsinstrumentvoordeevaluatievanhet1ejaar.  



Watbevatjeportfolio? 
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚



jereflectieverslagen  
jesupervisievoorbereidingenen-verslagen  
jeuitwerkingvanjepersoonlijkstukenje genogram  
jetussentijdseevaluatie  
verslagenvandebijeenkomstmetjehuiswerkgroep 
jeeigenaanvullendenota’s,artikels,creatieveaanvullingen,…  
samenvattendverslagwaarinjevolgendevragenaftoetst: 
o Hoeliepmijnpersoonlijkeontwikkelingalscounselor?  
o Hoe heb ik de theoretischekadersverwerktengeïmplementeerdinmijnmandaatals
hulpverlener?  
o Welkthema’sziejealsrodedraadverschijnenofvoeljeresonerenwaarjeinjeverder
trajectmeeaandeslagwil? 



Jebrengtjeportfoliodelaatstelesdagmeeenjepresenteertditineenindividueelevaluatiegesprek
met de methodiekdocenten. Die laatste lesdag wordt verwacht dat iedereen de volledige dag
aanwezigis. 


Nadeindividuelegesprekkenisereengezamenlijkeafsluitingvandedagenvanhetjaarvoorzien. 
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1.4.

Eindwerk2
 e  jaar 

 
Voorjeeindwerkkiesjeéénthemaofééncontextueelbegripenwerkjedituitop3niveau’s: 

- detheorie:jeonderbouwtenverdieptjethemaofbegripadhvhetcontextuelegedachtegoed,je
maaktgebruikvanverscheidenenverdiependeliteratuureneventueelanderebronnen 
- de werkplek: jetoontaanhoejijrondditthemaaandeslagbentenwelkeevolutiejehierinal
aflegdealscounselor 
- het persoonlijk proces: je beschrijft hoe dit thema vervlochten is met enzichtbaarwordtinje
persoonlijkecontext 

Dedrieonderdelenmoetenevenwichtigaanbodkomenvanuitjefocusvanjethemaofbegrip.  



Hetgedeelteoverjouwpersoonlijkprocesmoetduszogeformuleerdwordendathetrechtdoetaan
jezelfenjebredecontext. 


Heteindwerkmoetminstens10enmaximum15pagina’somvatten.Hetwordttevensgelezendoor2
mensenuitjehuiswerkgroep.Jekanzelfkiezenwiejehiervoorkiest. 


Het eindwerk post je 14dagenvoordelaatstelesdagopdeDrive.Jebezorgtdeopleidersookeen
papieren exemplaar. De andere leden van jehuiswerkgroepkrijgenookeenexemplaar.Jebentvrij
omerookéénaanallegroepsledentegeven. 


Tijdens de laatste lesdag presenteer je je eindwerk voor de helegroep.Detweemeelezersstellen
daarnasamenéénkritischevraag,waaropjijantwoordgeeft.Jekrijgtookeenvraagvandeopleiders.
Dievraagwordtjedeavondvoordelesdagbezorgd.Indenamiddagiserperstudenteenindividueel
evaluatiemomentvoorzienwaarjedevraagvandedocentenbeantwoordtenpersoonlijkefeedback
over het eindwerk krijgt. Iedereen krijgt evenveel tijd en de planning wordt door de
methodiekdocentenopgemaaktenvoorafdoorgegeven.Zijbeoordelentotslotjouwwerkstukenje
mondelingeinbreng. 

Leren over Leven VZW biedt jou de mogelijkheid om jouw eindwerk te herwerken indienhetniet
voldoendegeachtwordtomtekunnenslagen.LerenoverLevenVZWzalhiervooreenkostprijsvan
65€aanrekenen. 


4. Huiswerkgroep  


Minimum3,maximum5cursisten. 


Intervisie in groep gebeurt zonder docent en geeft de mogelijk aandecursistenomzichverderte
verdiepeninzelfgekozenthema’s.Indeintervisiegroepkanookdevoorbereidingvandesupervisie
of het eindwerk worden afgetoetst en/of bijgestuurd. Weverwachtendatjedriekeereendagdeel
samenkomt en dat er van elke bijeenkomst een bondig verslag op de drive gepost wordt met
vermeldingvandebesprokenonderwerpen. 

Mogelijke thema’s: eigen proces, ontwikkeling en leerpunten, voorbereiding casus, voorbereiding
literatuurbespreking,vragen&bedenkingenbijmethodiek,... 
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Supervisie 


Tijdens de supervisie gaan we aan de slagmetdetheorieincasusmateriaal,aangebrachtvanuitje
werksituatie. 


1. Voorbereiding 


Voor de supervisiedag waarop jij een casus inbrengt, bereid je schriftelijk een casus voor van een
cliëntofcliëntsysteemvertrekkendvanuiteenleervraag.Jemaaktookeengenogramenbereidteen
aantal hypotheses voor. Geef ook even een korte beschrijving van je werkcontext en
hulpverleningsmandaat. 
Deze voorbereiding post je een week op voorhand op de drive voor je supervisor en
supervisiegenoten.  
 

2. Supervisiebijeenkomst 


We beginnen de eerste supervisiebijeenkomst met terug aan te knopen bij jouw leervraag. In de
groepzullenwedandedoorjouvoorbereidehypothesenbevragenenverderuitwerken,handvaten
aanreiken,mogelijksoefenen...Defocusligtsteedsopveranderingsprocesseninhetcliëntsysteem. 
In het eerstejaarleerjecontextueelkijkenentaxereninde5dimensies.Inhettweedejaarligtde
nadrukopdecontextueleprocessenenhoejijmetdeinzichtenaandeslaggaat.  


3. Reflectieverslags upervisie 


Naelkesupervisiesessiemaakjeeenreflectie(max.1blz.)overdevolgendevragen: 


⮚ Wat heeft de supervisiedag in beweging gebracht, wat heb je geleerd als contextueel
hulpverlenerentotwelkeactieheefthetmogelijksgeleid?  
⮚ Wathebjegeleerdinverbindingmetjepersoonlijkproces?  

Belangrijkbijditverslagisdathetgaatomzelfreflectie.Ditwilzeggendatjeschrijftvanuitjezelfen
over jezelf. Dit verslag dient niet om vragen of feedback naar anderen te formuleren. Je post het
verslagtenlaatsteeenweekvoordevolgendesupervisieopdedrive. 

Bijheteindevandemodulesupervisiedoetdesupervisorverslagaandemethodiekdocentenover
het supervisieproces, de afwezigheden en afspraken daarover en de eventuele aandachtspunten
i.v.m.bepaaldestudentendieindesupervisieaanbodzijngekomen.  



4. Beroepsethiek 


Licht,indienenigszinsmogelijk,jecliëntenvoorafinoverhetfeitdatjehunsituatieindesupervisie
wiltbespreken.Ofenhoejeditdoet,iszekerookeenzaakvanhetbeleidvanjouworganisatie.Alsje
onderdegemeenschappelijkeverantwoordelijkheidvaneenteamwerkt,moetjeditzekerinjeteam
bespreken,alsookmetdegenedieindeorganisatiejouwrechtstreeksemeerdereis.





Alserredenenzijnomjouwcliëntennietintelichten,danbeginjemetdattemeldenbijhetbegin
vandesupervisie.Dankunnenwedatsamenbekijken. 
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In de supervisiegroep ben je gebonden aan het gedeeld beroepsgeheim. Bij
supervisievoorbereidingenwordenechterenkeldeinitialenvandecliëntengebruikt.Erwordtenkel
dieinformatiegedeelddienoodzakelijkisvoorhetonderzoekenvandecasus. 


Alsiemandvanjouwgroepindesupervisiecliëntenbespreektdiejijpersoonlijkblijkttekennen,dan
meld je dit. Zo kunnen we kijken of we een andere casus kunnen bespreken. In het andere geval
neemjijnietdeelaandezebespreking.  


4. Opmerkingm
 etb
 etrekkingt ots chriftelijkec ommunicatie 


Gelieveopalledocumentendiejevoordeopleidinginlevert,jenaam,jesupervisorendedatumte
vermelden. Deze gegevens moeten op je document of bijlage voorkomen en niet (alleen) in de
begeleidendemail. 


Persoonlijkegroei 


Naasttheorieendetoepassingenophetwerkveld,isjepersoonlijkegroeieenessentieelonderdeel
vandezeopleiding.




e

Inhet1 jaarzijner4dagenpersoonlijkwerk,inhet2e  jaarzijner4dagenleertherapie. 


1. Persoonlijkw
 erk 


De4dagenpersoonlijkwerkwordenbegeleiddoordemethodiekdocentenvanhet1e  jaar. 
Voorafwordtafgesprokenwelkecursistopwelkedagaanbodkomt. 


1. Voorbereiding 


Maak je genogram op A4-formaat. Het genogram waarmee we werken bestaat uit minimum 3
generatiesenmaximum4indienjezelfkinderenhebt. Maakeenexemplaarvoorjezelfenvooralle
medecursistenendedocent.Neem alleexemplarenterugmeeaanheteindvandedag. 


2. Lesdag 


Dedocentstaptindecounselorpositieenverkent,taxeertjouwrelationelewerkelijkheidopbasisvan
je genogram.Demedecursistenzijnhierbijaanwezig,ervarenenobserverenactiefenoefeneninhet
gevenvanfeedback. 




3. Reflectieverslag 


Jeschrijftjereflectiesvandiedagmetrespectvoordecursistendieaanbodkwamen. 
Jegebruiktgeennamenmaarjespreektovere erste,tweede,derde,vierdecursist.  
Belangrijkbijditverslagisdathetgaatomzelfreflectie.Ditwilzeggendatjeschrijftvanuitjezelfen
overjezelf.Ditverslagdientnietomvragenoffeedbacknaaranderenteformuleren.Jeposthet
verslagtenlaatsteeenweekvoordevolgendedagpersoonlijkwerkopdedrive. 
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Richtinggevendevragenkunnenzijn: 




⮚
⮚
⮚
⮚

Hoeklonkjouwinnerlijkedialoog?  
Watdeedjoumeetrillenvanuitjouwcontextenwaarom?  
Watwasjouvreemd,watherkendejenietvanuitjeeigencontext? 
Watheeftjegeraaktdiedag,welkeassociatieskomenerbijjouopalsjenaardeverhalenvanje
medecursistenluistertofalsjezelfbeluisterdwordt? 
⮚ Watneemjemeenaarjewerkplekuitdezedemonstratievancontextueelwerken? 
⮚ … 



2.L eertherapie 




Alscontextueelwerkerisjepersoonjebelangrijksteinstrumentinjevak.Indeleertherapiegaanwe
aandeslagmetdeeigengeschiedeniseneigenverhalenzodatdiedevolgendegeneratie,maarook
onze cliënten zo weinig mogelijk hinderen om tot bloei te komen. Leertherapie is een bijzonder
onderdeel in de opleiding. Het helpt ons als counselor om in voldoendevrijheideenbetrouwbare
relatietekunnenaangaanmetdecliëntdiezichaandient. 

Elke deelnemer brengt beurtelings een persoonlijk thema in leertherapie. De overige deelnemers
observeren de sessie en de manier van werken. Daarnaast worden ze uitgenodigd om bewust te
wordenvanhunervaringeninnerlijkedialoog. 

De leertherapie bestaat uit 4 groepssessies van telkens 2 dagdelen.Deelnemersvormeneenvaste
groep.Erisgeenin-ofuitstroomvandeelnemersindeloopvanhetjaar.  

De inhoud van leertherapie is geen voorwerp vanbeoordelingenevaluatiebijhetafsluitenvande
opleiding.Vandedeelnemerswordtweluitdrukkelijkactieveinzetenbereidheidtotlerenverwacht. 


Demaandagvoordevolgendeleertherapiepostjejereflectieverslagopdriveinhetdaarvoor 
voorzienemapjeonderjenaam. 


AFWEZIGHEDEN 


Afwezighedenmeldjevoorafaandedocent,supervisor,leertherapeutdieopdeplanningstaat. 


Om je lidmaatschap bijdeberoepsverenigingBVRGStekunnenaanvragen,dienenwijopheteinde
vandeopleidingeengetuigschriftoptemakenmetvermeldingvandegepresteerdeurenmethodiek,
supervisie en leertherapie.Afwezighedenhebbendusconsequentiesvoorhetaantalurengevolgde
lessen.Alsjejeafwezigheidwilcompenserenendustochhetvolledigaantalurenopjegetuigschrift
wilhebben,geldenvolgendeafspraken. 



1. Methodiek 


Voor één gemiste methodiekdag maak je een werkje van 3 pagina’s waarin je aantoont dat je de
leerstof zelfstandig hebtverwerkt,datjedeliteratuurvandiedaghebtgelezenendatjedezekunt
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verbinden met jouw praktijk. Je zorgt er zelf voor dat je vóór de volgende bijeenkomst een
collega-cursistopbeltmetdevraagomgeïnformeerdtewordenoverdegemistedag. 


Alsje2methodiekdagenafwezigbent,danspreekjededocenthieroveraan.Weetdatafwezigheden
consequenties kunnen hebben voor het verderzetten van je opleiding en voor het behalen van je
erkenningalscounselor. 


2. Persoonlijkw
 erk 


Bij afwezigheid op dedagdatjejouwpersoonlijkstukbrengt,ishetjouwverantwoordelijkheidom
anderenoptebellenentekijkenoferiemandisdiejouwbijdragediedagkanovernemen.Kandit
niet, volg je verplichteenindividuelesessiepersoonlijkwerk.Eeninhaalsessieduurt1,5uur,kost€
90,00(à€60,00peruur),isextratebetalenendientingehaaldtewordenbijjedocent.




Bij afwezigheid op een dag waar je geen eigen inbreng hebt, verwachten we dat je een
reflectieverslagmaaktvaneencounselinggesprekbijeencollega.




Geefreflectiesopdegekendewijze.Jeverslagtelt3A4-pagina’sinnormaallettertypeengrootte. 


3. Supervisiee
 nL eertherapie 


Alsjeeendagsupervisieofleertherapiemist,krijgjegeenattestvoorhetbetreffendeblok(1dagop
4 onderbreekt en verstoort het proces in verregaande mate). Als je echter afwezig bent door
overmacht (gestaafd door een attest), kan jetocheenattestkrijgenvoorditblokdoorbijkomende
individuele supervisie of leertherapie te nemen. Een inhaalsessie duurt 1,5 uur, kost € 90,00 (à €
60,00peruur),isextratebetalenendientingehaaldtewordenbijjesupervisorofleertherapeut. 
Ook hier ben jij verantwoordelijk om zelf een medecursist aantesprekentervervangingvanjouw
inbrengditinsamenspraakmetjeleertherapeutofsupervisor. 
Andere vormen van leertherapie of individuele (leer)therapie die deelnemers volgen buiten Leren
over Leven vzw gevenkomennietophetgetuigschrift.OphetcertificaatvanLerenoverLevenvzw
staanenkeldeleertherapiesessiesvermelddiebijonsgevolgdzijn. 


4.O
 nlinelessenm
 eevolgenb
 ijindividuelea fwezigheid 

Hetisnietmogelijkomonlinedelesmeetevolgenbijindividueleafwezigheid. 
Onze counselingopleiding is een zeer praktijkgerichte opleiding metvaakpersoonlijkeinbreng(ook
opeenmethodiekdag)enoefeningenin(kleine)groep.Wewillendeveiligheidenhetgroepsproces
tijdenslivebijeenkomstennietverstorenmettussenkomstenvanonlineinbreng. 



DRIVE 
ReedsenkelejarengebruikenwevanuitLerenoverLevenvzwdeprofessioneleversievanGoogle
Drive(GSuite)ominformatietebewarenenonderlinguittewisselen. 
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Docentenplaatsenhierlesmateriaalenstudentendienenhierhuntakenteplaatsen.Lethierbij
steedsopdenaamgevingvanhetdocumentdatjeplaatst.Hetisbelangrijkdatjeminstens(zie
hierboven)jenaamvermeldtindenaamvanhetdocumentalsookinhetdocumentzelf. 
1. HoewerktGoogleDrive? 
BijdestartvandeopleidingkrijgjeeenlinkdieleidtnaardeplaatsoponzeDrivewaarjijtoegangtot
hebt.HiervoorishetaantebevelendatjeeenpersoonlijkGoogleaccountaanmaakt.Bijeen
Gmail-accounthoorto.a.eenGmail-adreseneenGoogleDrive.Uitervaringwetenwedatje
gemakkelijkoponzeGoogledrivegeraaktalsjezelfeenGoogleaccounthebt. 
DeinformatievanLerenoverLevenvzwdiebestemdisvoorjouwordtvanuitdeGoogleDrivevan
LerenoverLevenvzwgedeeldmetjouwpersoonlijkeGoogleDrive.Alserietsgedeeldwordt,krijgjij 
hiervaneenmailopjouwGmail-adres.Degedeeldeinformatiekandangeraadpleegdwordeninjouw
persoonlijkeGoogleDriveviademap“gedeeldmetmij”(linksinhetmenu). 
Delenkanookviaeenlinkgekoppeldaaneenemailadresdatnietgmailis,maarditsysteemwerkt
mindergoed.Hetdurftnogaleenstehaperenennietalleswordtaltijdopeengoedemanier
gedeeld. 
2. Privacy 
Omopeenzoveiligmogelijkemanierinformatietedelen,makenwegraagdevolgendeafspraken. 
IederecursistkrijgttoegangtotdemappenopdedrivevanLerenoverLevenvzwdiemetzijnofhaar
opleidingtemakenhebben.Ditgaatomtweemappen:“COOPwerkmapstudenten”vanuw
groep/jaaren“literatuur–reader–algemeneinformatie” 
Cursistenkunnenenkelenalleendedocumentenlezendiebinnenhunopdrachtvallen.Indien
iemandvreemdehandelingenofonzorgvuldighedenopmerkt,vragenwijomditmeteentemelden
aanhetsecretariaat,zodatwesnelkunneningrijpen. 
VanuitLerenoverLevenvzwhebbenhetbestuurendebetrokkendocentenooktoegangtotdeze
mappen.  
Hetdagelijksbestuurhoudttoezichtophetcorrectgebruikvandegedeeldemappenenkanbij
problemensteedsdehistoriekvandehandelingennagaan.Zijzalgeeninhoudelijkeinformatie
raadplegenzondereengeldigeredennochzonderhieroveropvoorhandtecommunicerennaar
betrokkencursist/docent.
Dedocentenhebbenenkeltoegangtotdeinformatievandecursistenwaarzijlesaangevenenwij
verwachtenvandedocentendatzijenkelenalleendedocumentenlezendiebinnenhunopdracht
vallen.Indieniemandvreemdehandelingenofonzorgvuldighedenopmerkt,vragenwijomdit
meteentemeldenaanhetsecretariaat,zodatersnelkaningegrepenworden. 
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Geziendegedeeldeinformatieniet(enkel)overjezelfgaat,maarookover(mede)cursisten,endeze
informatieopjouwpersoonlijkedriveenPC/laptop/smartphoneterechtkomt,ishetnodigomextra
aandachttehebbenvoordeprivacy. 
WeesalertvoorwiejetoeganggeefttotjouwPC,laptopofsmartphoneenwelkeinformatiejevanuit
jetoestel,Gmail-accounten/ofGoogleDrivedeeltmetanderen.Steldeinstellingenvanjetoestel
en/ofaccountcorrectinenzorgervoordatjenietalleinformatiedeeltmetbepaaldepersonenof
binnenjenetwerk.Beveiligjeaccount/toestellen. 
3. stopzetting-eindeopleiding 
Nahetafstuderen,ofalsjestopttijdensdeopleiding,dienjebinnendemaandjouwdocumenten
vandedrivetehalen.Na30dagenzalLerenoverLevenvzwjouwdocumenten,uitgezonderdde
evaluaties,verwijderen. 


PRIVACYENGDPR 
Voordeopleidingishetsomsnodigomalsstudentenmetelkaartekunnencommuniceren.Daarom
ishetgemakkelijkomelkaarscontactgegevenstehebben. 
Indienjenietwenstdatjouwcontactgegevensbinnenjouweigenstudentengroepwordengedeeld,
laatjeonsditwetenvias ecretariaat@lerenoverleven.org. 


ONDERBREKING/CONTINUÏTEIT 
OmalssystemischcounselorlidtekunnenwordenvandeBVRGS,dienje25uurextrasupervisieafte
rondenb
 innende3jaarnahetmetvruchtbeëindigenvandeopleidingENdienjede2-jarige
opleiding+25uursupervisiemetvruchtafterondenbinneneentermijnvan5jaar. 
Jekandezevervolgsupervisievolgenbijeenindividueelenerkendsupervisorofingroepsverbandbij
LerenoverLevenvzw.  
Meeruitleghierovervindjeopd
 ewebsitevandeBVRGS. 


KOSTPRIJS 
Hetinschrijvingsgeldvoordevolledigeopleidingkost€4000.Ditisexclusiefdeaantekopenboeken,
eventueleinhaalsupervisie/leertherapiedoorafwezigheid(ziehierboven)eneeneventuele
herkansingvoordeeindevaluatie. 


BETALINGSMODALITEITEN 
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Terbevestigingvanjouwinschrijvingbetaaljeeenvoorschotvan€400oprekeningnummerBE71
001189042669aanLerenoverLevenVZW.  
Hetresterendebedragvan€3600wordtvóórdestartvandeopleidingbetaald.Hetresterende
bedragkanookin2delenbetaaldworden,telkensvóórdestartvaneenlesjaar. 
Jehebtdemogelijkheidomeenspreidingvanbetalingaantevragen.Hiervoorwordteen
administratiekostvan150€gerekend.Hetresterendebedragvan3750€wordtbetaaldin6
betalingenvan625€ofin20mensualiteitenvan187,5€. 


UITSCHRIJVEN 
Als je uitschrijft tot 1 maandvoorafgaandaandestartvandeopleiding,krijgjehetreedsbetaalde
inschrijvingsgeldterugmetuitzonderingvan75€administratiekost. 
Als je uitschrijft binnen de maand voorafgaand aan de start van de opleiding, krijg je het reeds
betaaldeinschrijvingsgeldterugmetuitzonderingvanhetvoorschotvan400€. 
Schrijfjeuitnadestartvandeopleidingenvóórhetbeëindigenvandeopleiding,danbenjeLeren
overLevenvzwhetvolledigeinschrijvingsgeldverschuldigd. 
Uitschrijvendoejedooreene-mailtesturennaars ecretariaat@lerenoverleven.org. 
IndienLerenOverLevenvzwvóórdestartvandeopleidingbeslistdatdecursistnietkandeelnemen,
wordthetreedsbetaaldeinschrijvingsgeldintegraalterugbetaald. 
WanneerLerenoverLevenVZWdeopleidingstopzetnadestartenvoorhetbeëindigenervan,
betaaltzijdeteveelbetaaldeopleidingskostenterug,uitgezonderd€150administratiekostenende
kostenvoordegenotenopleidingsdagen. 
Alsdecursistzijnofhaarverplichtingennietnakomt,deopleidingvanandereningevaarbrengt,of
oponvoldoendewijzeblijkttebeantwoordenaandeopleidingseisen,kanLerenoverLevenVZWde
inschrijvingverbrekenendecursistuitsluitenvanverdereopleiding.Deopleiderzalingesprekgaan
metbetrokkeneendezebeslissingkangemotiveerdwordenperaangetekendezending.Hetvolledige
inschrijvingsgeldvandeopleidingblijftdoordecursistaanLerenoverLevenvzwverschuldigd. 
Ingevaldecursistdemeningistoegedaandatdeopleidingonvoldoendetegemoetkomtaanhaar
opleidingsverplichtingen,isdeklachtenprocedurevankracht. 
Nastopzettingofbeëindigingvandeopleidingdientdecursistbinnendemaandzijnofhaar
documentenvandedrivetehalen.Na30dagenzalLerenOverLevenvzwdedocumentenvande
cursist,uitgezonderddeevaluaties,verwijderen. 


KLACHTENPROCEDURE 

Bijklachtenoverdeopleidings preektdestudentineersteinstantiededocentaan. 
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Bij klachten over een docent of supervisor spreekt de student in eerste instantie de betreffende
persoon aan. Ook de opleidingsverantwoordelijke kan hierin betrokken worden om mee naar een
gepasteoplossingtezoeken. 
Indiendestudentgeenvoldoeningneemtmetdevoorgesteldeoplossing,kandezezichwendentot
de coördinator van Leren over Leven (Theresia Pinnewaert), die de klacht zal onderzoeken en
besprekenmethetopleidingsteam.  
Decoördinatorgeeftterugkoppelingaandestudentenlaatwetenwelkevoorstellenergedaanen/of
maatregelenergenomenzullenwordeninreactieopdeklacht. 
AlsookditnietleidttoteenvoldoendeantwoordvoordestudentzaldeRaadvanBestuurdeklacht
behandelen. 
Mochten al deze gesprekken ontoereikend zijn, dan zal er een externe bemiddelaar worden
aangetrokken. Wanneer de klacht niet van een individu maar van een groep komt, geldt dezelfde
procedure. 


CONTACTGEGEVENS 


DocentenAntwerpen 


LinneD
 eL oof
0474/90.22.38
linne_dl@yahoo.com

KarenS talmans
0478/52.38.16
karen.stalmans@gmail.com 






JasmienP
 eeters 
0486/45.49.25 
jasmien@focus-op-verbinden.be 


SupervisorenAntwerpen 


FridaP
 etitjean
0499/72.87.98
frida.petitjean@gmail.com

KristienV
 and
 eV
 elde
0476/96.17.80
kristienvdv@telenet.be



SandraN
 uytkens 
0486/55.39.87 
sandranuytkens@msn.com 
CoraL amonte
0477/29.89.05
clamonte@itg.be 





LeertherapeutenAntwerpen 
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PatsyV
 erhaert
0486/94.98.75
patsy.verhaert@telenet.be

NeleVervecken 
0478/65.92.90 
nele_vervecken@telenet.be 



DocentenGent 


KristienV
 and
 eV
 elde
0476/96.17.80
kristienvdv@telenet.be


GoedeleT hirion 
0468/12.05.11 
goedelethirion@me.com 

SupervisorenGent 

ElsV
 anN
 este
0499/37.27.27
elsvanneste.ev@gmail.com

NeleD
 egreve
0499/43.80.08
neledegreve@yahoo.com


StijnD
 eW
 itte 
0479/22.52.89 
stijn_de_witte@hotmail.com 
MarleenV
 erschraegen 
0478/65.43.31 
marleen.verschraegen@gmail.com 

LeertherapeutenGent 

EmelI sci
0489/10.63.30
isci.emel@gmail.com



LinneD
 eL oof 
0474/90.22.38 
linne_dl@yahoo.com 

Dagelijksbestuur 


TheresiaP
 innewaert( coördinator) 
EvelineL ievens( administratie) 
LucC
 laes( Website,s ocialem
 edia,m
 arketing,P
 R) 

0478/72.10.45 
secretariaat@lerenoverleven.org 



Leslocaties 


Leertherapieensupervisiekanopeenanderelocatiedoorgaan.Hierwordjedesgevallendtijdigvan
verwittigd. 


ANTWERPEN




GENT 
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TPCW
 ilrijk
Groenenborgerlaan1
 49
2020A
 ntwerpen
Contact

CampusL angeK
 laren 
LangeK
 larenstraat1
 2 
2000A
 ntwerpen 
Info 



Clemenspoort 
Overwale3

9000G
 ent 
Contact 
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