
 
Plaats

FPPW, H.Dunantlaan 2, 9000 Gent.

Studieduur

Vier academiejaren, met telkens 15

donderdagen (9u00-17u00)

Onderwijstaal

Hoofdzakelijk Nederlands; Engels en

Frans in functie van de gastdocenten.

Inschrijvingsgeld

2200 euro per opleidingsjaar. Hierin

zijn administratieve kosten en het

cursusmateriaal inbegrepen, alsook

alle interne supervisies

(kartel/seminarie), de supervisies i.k.v.

babyobservatie en 15 externe

individuele supervisies voor het totaal

van de vier jaar.)

Academisch verantwoordelijke

Prof. Dr. Reitske Meganck

Organisatie 

Lesley Van Hoey
 

PERMANENTE VORMING

PSYCOANALYTISCHE THERAPIE

MET KINDEREN EN JONGEREN VANUIT

FREUDIAANS-LACANIAANS PERSPECTIEFCONTACT

Website: www.pevpat-ugent.be

Contactpersoon: Lesley Van Hoey

E-mail: Info@pevpat.be

Tel: + 32 472 73 64 94
Beeldmateriaal: 
Huguette Caland,
'Moustapha, poids et haltères',
 (1970); 'Parenthèse' (1970)



"Les enfants sont aux
sources du savoir. Des
métaphysiciens. Des êtres
qui posent les vraies
questions. Commes les
chercheurs. Ils cherchent
des réponses" —Dolto

De opleiding wordt over vier academiejaren gespreid. In elk

jaar wordt de volgende structuur progressief uitgebouwd:

studie van basisteksten, studie van specifieke klinische

problematieken en behandelingstechnieken, interne en

externe supervisie, klinisch seminarie. Een centrale rol is

weggelegd voor de baby-observatie, die elke student

tijdens de opleiding onderneemt. 

De permanente vorming bestaat uit verschillende modules

die samen een grondige theoretische en klinische vorming

voorzien in het veld van de psychoanalytische therapie met

kinderen, jongeren en gezinnen. Hierbij komen enerzijds

verschillende theoretische invalshoeken en perspectieven

geboden door de lezing van verschillende auteurs (naast

Freud & Lacan, oa. ook Winnicott, Dolto, Klein, Anna Freud,

Miller & Lacadée). Daarnaast wordt ingegaan op werken

met verschillende leeftijden (van infant tot adolescent) en

verschillende specifieke doelgroepen. Er is aandacht voor

belevingdonderzoek (bv. introductie in de Patte Noire) en

het werken met kindertekeningen. De verschillende modules

- werken met de allerkleinsten, diagnostiek, bijzondere
settings, en praktijk - komen elk aan bod doorheen de vier

opleidingsjaren.

Houders van het diploma van master in de psychologie,

afstudeerrichting klinische psychologie; houders van het

diploma van master in de pedagogische wetenschappen,

afstudeerrichting orthopedagogiek; houders van het

diploma van master in de geneeskunde, die tevens

psychiater of psychiater in opleiding zijn.

Houders van een ander diploma hoger onderwijs kunnen

een gemotiveerde aanvraag indienen die behandeld zal

worden door de organisatoren.

Een minmale toelatingsvoorwaarde is een klinische stage in

een algemeen klinische setting (algemene psychiatrie,

CGGZ, ...).

Zelf in analyse zijn bij de eigenlijke aanvang van de

opleiding is een voorwaarde.

Opmerking: Ook pas afgestudeerden kunnen een aanvraag

indienen. Wanneer ze nog geen werk in de klinische sector

hebben, wordt van hen verwacht dat ze als vrijwilliger

wekelijks een halve dag in de praktijk staan.

TOELATINGSVOORWAARDEN

INSCHRIJVEN? 

Kandidaten sturen hun gemotiveerde aanvraag 

vanaf 1 april via e-mail 

aan prof. dr. Reitske.Meganck@UGent.be

met Lesley.VanHoey@UGent.be  in cc.

 

De aanvraag bevat CV en motivatiebrief

(vooropleiding, eventuele werkervaring,

analyse)

ACHTERGROND INHOUDMEER INFO? 

De permanente vorming in de psychoanalytische therapie

met kinderen en jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans

perspectief heeft de zelfstandige uitoefening van de

psychoanalytische kindertherapie tot doel.

De opleiding vormt deskundigen die in staat zijn psy-

chische moeilijkheden of stoornissen en de daarmee

samenhangende klachten te verminderen of op te heffen

binnen het kader van de psychoanalytische ethiek.

In het specifieke denkkader van de psychoanalytische

therapie leren de deelnemers de onderliggende conflicten

en structuur van de aangebrachte klachten te begrijpen, op

grond waarvan een daarbij passende therapeutische

context aangeboden kan worden.


