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POSTGRADUAAT
tot
contextueel
gedragstherapeut

Heb jij een basisopleiding ACT gevolgd en ben je in grote mate
geïnteresseerd in derde generatie gedragstherapieën? Dan is deze 4jarige postgraduaat iets voor jou!

De opleiding
In deze opleiding wordt je opgeleid tot contextueel gedragstherapeut en leer je fundamenteel én met
precisie ingrijpen in het leven van je cliënt. Acceptance and Commitment Therapy neemt als contextuele
gedragstherapie een belangrijke plaats in onder de derde generatie gedragstherapieën en neemt een
aanzienlijk deel in van de eerste twee jaren van deze opleiding. Naast ACT worden je ook andere derde
generatie gedragstherapieën eigen gemaakt. De focus ligt sterk op leren werken op ervaringsniveau om op die
manier de pijn die mensen ervaren vanuit een scherp verhoogd bewustzijn te kunnen vastpakken en
aanpakken.
Het volledige curriculum heeft een studiebelasting van 120 ECTS of studiepunten verspreid over de 4 jaar.
De studiebelasting van deze opleiding bedraagt per academiejaar gemiddeld 840 studiebelastingsuren.
Deze uren omvatten contacturen, taken, literatuurstudie en examen.

Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen staat de
volledige opleiding onder supervisie van Prof. Dr. BarnesHolmes: een wereldautoriteit op vlak van ACT en andere
contextuele gedragstherapieën.
Allegre zal er samen met ervaren docenten en professoren
voor zorgen dat de opleiding up-to-date blijft met de laatste
wetenschappelijke inzichten.

1

ACT VERDIEPING

Een uitgebreide verdieping in ACT, met onder andere het proces zelf-als-context of perspectief name, als
rode draad om ten gronde te leren hoe je mensen kan helpen om een 'ik' op te bouwen dat gebaseerd is
op zelfwaardering, bewustzijn, acceptatie en waardengericht handelen.

2

RFT EN KLINISCHE ANALYSE

Een uitgebreide module rond Relational Frame Theory en de laatste nieuwe inzichten in
gedragsanalyse: taal kunnen gebruiken in een therapeutisch proces als een belangrijke
gedragscomponent.

3

ANDERE CONTEXTUELE
GEDRAGSTHERAPEUTISCHE MODELLEN

Een integratie van onderstaande derde generatie gedragstherapeutische modellen ter verdieping van
en als aanvulling op het ACT-model:
Compassion Focused Therapy (CFT)
Met dit model kan je cliënten leren om milder en zachter te zijn voor zichzelf, zich veilig te voelen en
troost te kunnen vinden in zichzelf.
Dialectische Gedragstherapie (DGT)
Cliënten leren om zichzelf te kunnen reguleren; fundamenteel te kunnen werken rond gedrags- en
impulsbeheersing, een instabiele identiteit, emotioneel labiel zijn.
Process Based Behavioral Therapy (PBBT)
PBBT is een recent ontwikkelde vorm van gedragstherapie die kan worden toegepast bij alle psychische
problemen. De therapie is volledig gebaseerd op de allernieuwste gedragswetenschappen en
specifiek op klinische toepassingen van Relational Frame Theory (RFT).
PBBT is in een periode van tien jaar ontwikkeld door Dr. Yvonne Barnes Holmes en Dr.
Ciara McEnteggart op basis van dertig jaar gecombineerde ervaring als onderzoekers en
clinici. PBBT biedt een uitgebreid begrip van hoe een gevoel van eigenwaarde kan worden aangetast
door psychologische processen en biedt duidelijke richtlijnen over hoe deze processen kunnen
worden omgeleid naar groei en welzijn.

Praktisch
Locatie
De opleiding gaat meestal door in Hasselt of omgeving. Uitzonderlijk vraagt de module (bv. bij een
meerdaagse retraite) een andere lesomgeving en gaat de opleiding elders door.

Prijs
De prijs voor deze opleiding bedraagt 2.800 euro inclusief BTW. In de prijs zit inbegrepen: Lesmateriaal en
docenten - Groepssupervisie - Leertherapie - Leslocaties - Catering.

Getuigschrift
Het getuigschrift postgraduaat contextuele gedragstherapie wordt in samenwerking met VIVES
hogeschool behaald door alle studenten die:
1. Elk jaar van de 4 jaar geslaagd zijn voor alle onderdelen.
2. Reeds beschikken over een master in de klinische psychologie, geneeskunde, orthopedagogie,….
3. Studenten die niet over een master beschikken maar wel beschikken over een bachelor in een
menswetenschappelijke richting krijgen sowieso een attest van de gevolgde opleiding. Indien zij ook
het getuigschrift wensen moeten ze vakken bijvolgen of moeten de inhouden kunnen bewijzen aan
een hogeschool.

Accreditering
Dankzij een samenwerkingsverband tussen Allegre en de Academie voor Integratieve en Humanistische
Psychotherapie is de opleiding tot contextueel gedragstherapeut door de EAP (European Association
Psychotherapy) geaccrediteerd.

Inschrijven
De opleiding is intensief en plaatsen zijn beperkt.
Kandidaten worden op basis van een dossier en intake geselecteerd.
Hiervoor bezorg je ons een motivatiebrief, een overzicht van de reeds gevolgde opleidingen, je
werkervaring en je huidige werkomgeving.
Dit bezorg je per post of per email aan Allegre Opleidingscentrum, Truibroek 51, 3945 Ham of
administratie@allegre.be. Om je kandidaat te stellen, dien je je dossier in
uiterlijk op 15 mei 2021.

Voorwaarden
Je beschikt over een diploma in een menswetenschappelijke richting (master of bachelor)
Je hebt een 6-daagse basisopleiding ACT gevolgd
Je bent in de mogelijkheid om cliënten te begeleiden op je werkplek of op een stageplaats.

Het ACT-model geeft mij
handvaten om beter
voor mezelf te zorgen
en om met de meest
complexe casussen aan
de slag te gaan

Truibroek 51, 3945 Ham
0479 543 568

