KORT VERSLAG OPEN DAG VAN DE
POST ACADEMISCHE OPLEIDING
LOGOTHERAPIE
9 september 2017

aanwezigen in drie kwartier door de studiegids
en beantwoordt de vragen. Vanuit zijn
dagelijkse ervaring als onderwijskundige heeft
hij in belangrijke mate bijgedragen aan het
opzetten van het curriculum, voor de
opleiding Logotherapie. Hij benadrukt onze
relatieve vrijheden, omdat we ons net als onze
Europese partners gecommitteerd hebben
aan de afspraken voor het standaard
curriculum. Pieter Hoekstra heeft vanuit
Nederland de ontwikkeling van het Europese
curriculum mede bepaald.

Vooraf
Op 9 september 2017 zijn we de opleiding in
Viktor Frankls Logotherapie & Existentieel
Analytische psychotherapie weer begonnen.
De start van deze Open Dag wordt gedaan
door Pieter Hoekstra. Hij heet een ieder van
harte welkom. Hij begint met te vertellen dat
de aanwezigen op deze Open Dag de eerste
gasten in het nieuwe gebouw zijn.

Inleiding op het werk van Viktor Frankl
Pieter Hoekstra – op de foto hieronder links geeft daarna een inleiding op het denken van
Viktor Frankl. Twee filmfragmenten uit 1995
van de Oostenrijkse omroep, met de titel ‘…
und trotzdem Ja zum Leben sagen‘. Het maakt
zelfs zoveel jaar later de ontmoeting met de
dan 90-jarige Viktor Frankl tot een bijna
tastbare ervaring.
Studiegids
Na de pauze neemt Henk Sissing (secretaris
van het NILEA) het woord en leidt de

Henk stelt zichzelf, de curriculum-commissie
en zijn medebestuurders, ten doel om het
programma niet alleen te ontwikkelen, maar
ook te nauwkeurig bewaken. Dat betreft de
kwaliteit van deze post-academische opleiding
voor wat betreft inhoud en organisatie en de
bescherming van de studenten. Dit betreft
dan o.a. door van de docenten helderheid te
blijven eisen en te voorkomen dat zij in hun
enthousiasme de studenten belasten met te
veel verplicht studiemateriaal.

NVLEA
Cor de Jong is secretaris van de NVLEA – de
beroepsvereniging van logotherapeuten in
Nederland – en vertelt van de geschiedenis
van de vereniging en over de internationale
contacten van de Nederlandse logotherapie
sinds 1989.
Even proeven
De aanwezigen maken ’s middags kennis met
een onderdeel van de opleiding. Helma Rapp
laat de aanwezigen te definiëren wat zij
verstaan onder ‘hulpverlening’. Al heel snel
wordt duidelijk dat daarop heel verschillende
antwoorden kunnen worden gegeven. Daarbij
geeft zij inleiding op mensgerichte counseling
en het voeren van een werkelijk dialoog. De
powerpoint wordt op verzoek verspreid onder
de deelnemers.

weten, want dan denken we heel graag
oplossingsgericht met je mee.

Nog vragen?
Neem dan contact op met Pieter Hoekstra:
0343 – 447 111 en/of info@viktorfrankl.nl
Inschrijven?
Vul dan het formulier in op de volgende
bladzijde. Je kunt contact opnemen met Henk
Sissing: 0180 – 552832 en/of
secretarisNILEA@ viktorfrankl.nl
Locatie
De collegedagen worden gegeven in ons
centrum: Zandweg 51 / Birkastraat
(hoofdingang), 3962 EB Wijk bij Duurstede.

Afsluiting
De dag wordt afgesloten met een borrel,
ontmoeting en verhalen. Wat prachtig om
zoveel overeenkomsten en oog voor onze
medemensen te mogen ervaren. Het is heel
bijzonder om mee te maken.
Komende zaterdag 16 september start voor
de studenten om 10.00 uur te Wijk bij
Duurstede de eerste gewone lesdag van dit
semester.
Stel dat ...
En als je eerst nog enkele collegedagen wilt
maken voor je je definitief inschrijft is dat
prima. Als de financiering van de opleiding
voor jou problematisch is, laat ons dat dan

Openbaar vervoer
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/bushaltevoorwijk
Eigen vervoer
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).

NILEA & NVLEA
Nederlands Instituut voor Logotherapie & Existentiële Analyse
Nederlandse Vereniging voor Logotherapie & Existentiële Analyse
Opgaveformulier opleiding Logotherapie en Existentieel Analytische therapie

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.

