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✓ Integratieve opleiding 
Deze postgraduaatopleiding is integratief en beoogt een grondige praktische en theoretische 
vorming. Via beide psychotherapeutische hoofdkaders leert men ingrijpen op beleving, cognitie en 
gedrag van het kind en de jongere in zijn context. Het eigene van deze opleiding ligt in een stevige 
integratie van het cliëntgericht-experiëntiële en het cognitief-gedragstherapeutische denkkader en  
therapeutisch handelen.  

 

✓ Doelstellingen 
Deze opleiding heeft de zelfstandige uitoefening van de psychotherapeutische hulp aan kinderen, 
jongeren en hun context als doel. Concreet is de doelstelling deskundigen te vormen die in staat zijn 
stoornissen, conflicten of moeilijkheden in cognitief of psychosociaal functioneren te verminderen 
of op te heffen. Op basis van enerzijds het cliëntgericht-experiëntieel en anderzijds het cognitief- 
gedragstherapeutisch kader leer je stoornissen of problemen te onderkennen, te analyseren en te 
begrijpen en om adequate methodes, technieken en interventies te kiezen en uit te voeren. Spel- en 
gedragstherapeutische methoden en technieken, mediatietherapie, gesprekstherapie en 
systemische interventies staan hierbij centraal. Systemische denkkaders worden gehanteerd voor 
het begeleiden van de context. Ontwikkelingspsychologische en psychodynamische denkkaders en 
werkwijzen als psychodrama methodieken, worden geïntegreerd. De opleiding betreft zowel kennis 
en attitudes als vaardigheden en technieken. 
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Erkenning 

De opleiding is erkend door de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële 
Psychotherapie en Counseling  (VVCEPC) en de Vlaamse Vereniging voor 
Gedragstherapie (VVGT). 

Toelatingsvoorwaarden 

Kinder- en Jeugdpsychiaters (vanaf het tweede jaar specialisatie) en master in de Klinische 
Psychologie of Orthopedagogiek. 
Kandidaten moeten werkzaam zijn in een klinische setting met begeleiding van kinderen en/of 
jongeren. (10 cliënten, of cliëntgroepen, minimaal per week) 

Opleidingsstaf 

Wendy de Pree en Olivier Givron (coördinatoren), Willy Colin, Jella Govaerts, Jolien Laridaen, Els 
Mampay, Myra Segers, & Greet Vanaerschot. 
Algemene coördinatie: Prof. Dr. G. Vanaerschot. 

Docenten 

Gerenommeerde kinder- en jeugdpsychotherapeuten uit België, Nederland en Duitsland. 

Locatie 

Universiteit Antwerpen 
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 
Campus Drie Eiken 
2610 Wilrijk 

Timing 

Vier deeltijdse opleidingsjaren op donderdagen (van 13.30 tot 19.30 uur), met af en toe een 
tweedaagse op vrijdag en zaterdag. 

Aantal deelnemers 

Beperkt tot vierentwintig. 

Selectie 

Mei-juni 2021 op grond van diploma, werksetting en selectiegesprek. 

Informatie & kandidaatstelling 

Kandidaten kunnen een aanmeldingsformulier aanvragen bij 
Stephanie.Goovaerts@uantwerpen.be 
Tot uiterlijk 30 april 2021 kan een CV en gemotiveerd schrijven ingediend worden op 
bovenstaand e-mail adres. 

Uitgebreide programma-informatie 
https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/aanbod/alle-opleidingen/pavo-
psychotherapie-jeugd-optie-1/ 
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