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DE NEDERLANDSE LOGOTHERAPIE-OPLEIDING
START PER SEPTEMBER 2017
We zijn er met oog op onze medemensen in nood trots op dat we in samenwerking met onze Europese partners een gedegen en uitdagende opleiding tot logotherapeut kunnen aanbieden. Na een
lange en intensieve voorbereiding gaat dit jaar de opleiding in de Logotherapie en Existentieel Analytische therapie van start. Viktor E. Frankl (psychiater, neuroloog en filosoof - 1905-1997) is de ontwerper van de Logotherapie. Deze therapie is voornamelijk gebaseerd op waarden-oriëntatie en de
zoektocht naar zin, die het menselijk leven op altijd zeer persoonlijke en individuele wijze kenmerkt.
Logotherapie dient bovenal daartoe om de lijdende mens op het voor hem op dat moment en in zijn
concrete levenssituatie wezenlijke af te stemmen, en wel zonder therapeutische dogma's, vooroordelen of starre oplossingen. (Tekst: Pre-ambule FLP-EU) Twaalf jaar lang is deze mogelijkheid tot de
opleiding tot logotherapeut er niet geweest in Nederland.
De wereld is sterk veranderd in de afgelopen decennia. De vragen die het leven ons stelt zijn deels
anders geworden – en in veel gevallen indringender. Daarom heeft ook Frankl’s Logotherapie zich
verder ontwikkeld. Die ontwikkelingen zijn opgenomen de opleiding. Fundamenteel in de opleiding is
een grondige kennismaking met het ‘Logotherapeutisch mensbeeld’ van Viktor Frankl. Het ‘Logotherapeutisch mensbeeld’ is compact verwoord in Frankl’s tekst ‘Beginselen van de Logotherapie’ (voor
de complete tekst: klik op de link).
Fundamenteel is dat de Logotherapie de mens in z’n geheel wil zien en daarmee daadwerkelijk een
integratieve benadering is. De Logotherapie gaat er van uit dat ieder mens een onaantastbare ‘Geestelijke Persoon’ is, terwijl deze mens zowel een Lichaam als een Psyche heeft. Het lichaam en de psyche kunnen ziek en aangetast worden - meestal allebeide tegelijk. In diepste wezen is ieder mens op
ZIN georiënteerd en daarom zocht Frankl zelf in zijn behandeling ook altijd het contact áchter de
ziekte (psychisch of lichamelijk) met de ‘Werkelijke Persoon’ om zo tot herstel te komen. Met zijn
werkwijze worden tot op de huidige dag wereldwijd resultaten geboekt. Het is niet toevallig dat over
het werk van Viktor Frankl meer dan 400 dissertaties zijn verschenen.
De opleiding is vooral heel praktisch ingericht – dat wat we leren moeten de deelnemers in de praktijk kunnen inzetten. De deelnemers zullen o.a. kennismaken met een breed spectrum van methodieken, zoals bijvoorbeeld de ‘Waarden-Imaginatie’ van Böschemeyer en psychologische assessments. Wij bieden de deelnemers een goed gevulde gereedschapskist, zodat niet elk probleem
een spijker is, omdat wij alleen een hamer in onze kist hebben.

De opleiding tot logotherapeut gaat weer van start in Nederland! Op 31 mei j.l. is
hiertoe na lange voorbereiding bestuurlijk de officiële aftrap gegeven.

DE OPLEIDINGSVORM IN HET KORT
De Logotherapie-opleiding duurt twee jaar en is opgedeeld in vier semesters van een half jaar en
kent een modulaire opbouw. Nieuwe deelnemers kunnen elk semester (elk halfjaar) starten. Op onze
site www.viktorfrankl.nl kunt u meer informatie vinden over:
- de inhouden per semester,
- geschatte studiebelasting,
- toelatingseisen,
- data en tijden en
- kosten van de opleiding per semester.
(Deze informatie moet nog –deels- op de site worden gezet (kosten nog niet door ons vastgesteld))
De kaders voor het curriculum van de opleiding zijn in 2016 vastgelegd in FLP-EU-verband Federatie
voor Logotherapie Professionals in Europa. Deze betreffen de Europese eisen die worden gesteld aan
de opleiding van logotherapeuten. U vindt deze eisen op de site: http://logotherapie-profession.eu
Ons instituut is bij de ontwikkeling en vaststelling van deze eisen nauw betrokken. Daarbij is samengewerkt met de collega’s uit o.a. Duitsland, Finland, Frankrijk, Spanje en Malta. Het heeft een prachtig resultaat opgeleverd waarmee de Europese logotherapeuten vele medemensen in nood adequaat
hulp kunnen bieden.
Ons instituut werkt voor de opleiding samen met opleidingsinstituten die in Europees verband zijn
aangesloten bij de FLP-EU. Door deze samenwerking kunnen deelnemers ervoor kiezen om in binnen- of buitenland een specialistisch onderdeel te volgen bij een van onze Europese partners. De
specialistische onderdelen voor uw studie worden tijdens de opleiding besproken.
Om in ons land werkzaam te kunnen zijn als logotherapeut zijn 100 uren supervisie en 100 uren logotherapeutische intervisie vereist. Dit is conform de eisen voor erkenning door de FLP-EU. Door deze
erkenning kan een logotherapeut werkzaam zijn in alle betrokken EU-landen en onder dezelfde
voorwaarden als de FLP-EU-Logotherapeuten uit het land zelf.
Voor de vergoedingen van de logotherapeut door de ziektekostenverzekeraars is het behalen van de
onderdelen Psychosociale Basiskennis en eventueel Medische Basiskennis vereist. Dit betreft de zo-

genaamde de PLATO-eisen. Voor deze twee onderdelen zijn vrijgesteld de abituriënten van een opleiding die erkend is volgens de regels van CPION, alsook zij die in het bezit zijn van een ECPregistratie (vrijstelling PsBK) en ingeschrevenen in het BIG-register (vrijstellng PsBK en/ofMBK). U
vindt deze opleidingen op: https://www.cpion.nl/Page/Basiskennis.
BEROEPSVERENIGINGEN
Voor de logotherapeut met een eigen praktijk is het noodzakelijk lid te worden van een beroepsvereniging. Lidmaatschap geeft een erkenning van professionaliteit en men voldoet aan verplichtingen
m.b.t. het klacht- en tuchtrecht, alsmede de (verplichte) mogelijkheid zich te verzekeren voor het
beroep.
TOEHOORDER / CURSIST
Een deelnemer die wel geïnteresseerd is in het gedachtengoed en de werkwijze van Viktor Frankl,
maar niet aan de slag wil als logotherapeut is van harte welkom. Dit warme welkom heeft te maken
met de doelstelling van ons instituut om het werk van Frankl zo breed mogelijk te verspreiden in
onze samenleving.
LOCATIE
De lessen worden om te beginnen georganiseerd in Wijk bij Duurstede aan de Zandweg 51.
Naar deze locatie zijn uitstekende verbindingen met bus en trein.

INTERESSE? VRAGEN? WILT U MEER WETEN?
Neem dan contact op met de voorzitter van ons instituut.
U kunt hem bellen en mailen.
Zijn gegevens: drs. P. Hoekstra
Zandweg 51
3962 EB Wijk bij Duurstede
0343 – 447 111
info@viktorfrankl.nl
VOORLOPIGE INSCHRIJVING?
Deelnemers kunnen zich voorlopig of definitief inschrijven.
Neem dan contact op met de secretaris van ons instituut.
Zijn gegevens: drs. H. Sissing MLD
Allegro 70
2925 BE Krimpen aan den IJssel
0180 – 552832
secretarisNILEA@viktorfrankl.nl

De lesdagen worden gegeven in ons centrum:
Zandweg 51 / Birkastraat (hoofdingang)
3962 EB Wijk bij Duurstede

Uit-/opstappen bij bushalte 'VOORWIJK'
(opstappen recht tegenover NILEA / bij uitstappen 80 meter teruglopen)
Bus 41 Utrecht CS via Bunnik
Bus 241 Utrecht CS via A12
Bus 56 Amersfoort via Doorn/Zeist
Bus 242 Utrecht-De Uithof WKZ via Rijnsweerd
Voor de actuele reisinformatie:
https://9292.nl/wijk-bij-duurstede/bushalte-voorwijk

Voor wie met eigen vervoer komt:
Parkeermogelijkheden zijn aan de Birkastraat, ter hoogte van het Haraldpad,
waar tegenover dit pad de hoofdingang van ons gebouw is.
Parkeren is gratis en onbeperkt (geen parkeerschijf nodig).
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O Dit is een voorlopige inschrijving
O Dit is een definitieve inschrijving

Achternaam:
Voornaam/-namen:
Geboortejaar:
Telefoon:
E-mail:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Mijn huidige functie is

bij

Mijn opleidingen zijn:

Redenen waarom ik deze opleiding wil volgen zijn:

Plaats
Datum
Handtekening
Stuur uw aanmelding toe aan:

dhr. drs. H. Sissing MLD, Allegro 70, 2925 BE Krimpen aan den IJssel
Mailen kan ook: secretarisNILEA@viktorfrankl.nl

