OLFLO

door het CRKBO erkende
onderwijsinstelling

OPLEIDING TOT
GESTALT-ART THERAPEUT
2022 -2026

ALGEMENE GEGEVENS
Adresgegevens OLFLO:
Tilburgseweg 223, 4817 BD Breda
tel: 076-5659330
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Bereikbaarheid:
Wij streven ernaar de telefoon op te nemen om je persoonlijk te woord te staan. Echter, wij zijn overdag vaak aan het werk en geven
hieraan dan voorrang. Daardoor kan het zijn dat je het antwoordapparaat krijgt als je belt. Spreek dan gerust je naam en
telefoonnummer in, dan nemen we contact met je op.
Betalingen:
ABN/AMRO IBAN: NL57ABNA480741719 t.a.v. OLFLO, Breda onder vermelding van het factuurnummer.
Opleiders:
Irene van der Wolf (1962)
Gestalt-Art therapeut (opgeleid bij ‘de Pit’), opleidster, beeldend kunstenaar , 1e graads docent. Auteur van verschillende boeken over
beeldende processen versus gestal^herapie.
Aangesloten bij de SBGA (S_ch_ng Bevordering Gestalt-Art)

Maris van Venrooij (1967)
Ik ben Gestalt Art therapeut/trainer voor individueel, rela_es en met groepen (opgeleid bij BOLT). Ik heb in Driebergen mijn eigen
prak_jk voor Heelcontact. Ik geef diepgaande massages, ik begeleid Familie Opstellingen; Natuur en Ezel-opstellingen, energe_sch
werk. Overig: Tai chi instructeur en BSO-juf.
Geert-Jan Floris(1963)
Gestalt-Art therapeut (opleiding bij ‘De Pit’), gestalt-art opleider en supervisor, yogaleraar (Mansukh Patel, Anita Goswami e.a.).
Overig: psychopathologie/ DSM-IV, familieopstellingen, groepsdynamica, contextuele therapie, voice-dialoque, esoterie.
Aangesloten bij de SBGA (S_ch_ng Bevordering Gestalt-Art)
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Inleiding
In de afgelopen jaren zien wij steeds hoe enorm bevredigend het is om te groeien aan elkaar in contact-therapie. Ieder mens heef de
behoefe om gelukkig en vitaal te zijn. Contact-therapie draagt wezenlijk bij in deze behoefe.
Voor je ligt deze studiegids over de opleiding tot gestalt-art therapeut(e), zoals wij die aanbieden. Wij willen dat gestalt-art
therapeuten in welke func_e dan ook, oog hebben voor de totale mens, de holis_sche visie. Hierbij pu^en wij uit volgende bronnen:
- de gestalt-methodologie en gestal^heorie.
- de kunst: kunst is het samengaan van intuï_e en bewustzijn. Het is een directe taal van het ‘zelf’. Deze beeldtaal loopt al_jd
vooruit op bewustzijn. Art is in onze ogen elke kunstzinnige vorm;
- de yoga: het lichaamsbewustzijn als rich_nggevende betekenis. Jouw eigen lichaamstaal leren kennen en op waarde leren
scha^en;
- de esoterie: de mens als geestelijk wezen in een stoﬀelijke wereld. Met groeigericht bedoelen wij kijkend naar de mogelijkheden
van ieder individu of groep, in plaats van naar de moeilijkheden.
- Contextuele therapie: systemisch werk bijvoorbeeld familie- of organisa_eopstelling;
- Spiritualiteit. Wij bedoelen hiermee het geestelijke aspect dat op een of andere wijze uitdrukking krijgt in de wereld
(zelfexpressie), en uniek is voor elk mens. Het ontwikkelen van het wezen-ik (zelf) in samenwerking met het wereld-ik (ego) Ook
wel ini_a_sch werk genoemd.
- De natuur als helend principe.
In onze opleiding krijgen deze aspecten een belangrijke plaats naast het gestal^heore_sche en gestaltmethodologische kader. Je leert
jouw therapeu_sche vaardigheden hand in hand te laten gaan met crea_viteit, spiritualiteit en realiteitszin.
Irene van der Wolf , Maris van Venrooij & Geert-Jan Floris, winter 2021-2022

OLFLO is een praktijk en atelier voor bewustzijnsontwikkeling en groei. Er zijn groei- & leertherapieën in individueel, relatie of groepsverband en supervisie.
OLFLO is ook een yogaschool en een centrum voor beeldende workshops. Deze drie activiteiten: therapie, beeldend en yoga zijn met elkaar verbonden. Ze
bevatten elementen van elkaar en vormen ook overlappen. In onze praktijk verenigen we ze en maken ze tot krachtig groei-instrument.
Ervaring heeft ons geleerd dat het werken in de vorm, gekoppeld aan persoonlijk proces, zeer helend, verrijkend en verankerend is. Deze vorm, in welke
hoedanigheid dan ook, noemen wij ‘art’.
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1) Grondslagen
Gestalttherapie heeft zich ontwikkeld vanaf de jaren ‘50 van de vorige eeuw en heeft haar wortels in de gestaltpsychologie, de
fenomenologie en in de psychoanalyse. Ze is een internationaal erkende therapie en is een benadering vertrekkend vanuit de beleving
van de cliënt (experiënteel). Gaandeweg de jaren zijn nieuwe inzichten toegevoegd en (wetenschappelijk) beschreven.
De belangrijkste grondleggers van de gestalttherapie zijn Laura en Fritz Perls en Paul Goodman. Het standaardwerk “exitement and
growth in the human personality”uit 1951 (geschreven door Perls, Goodman & Heﬀerline) was zijn tijd ver vooruit. Het kan, ook nu
nog, als baanbrekend en toonaangevend worden aangemerkt.
De gestalttherapie is een holistische therapievorm. Dit betekent dat uitgegaan wordt van het geheel en van het gegeven dat een deel
het totaal beïnvloed. Een belangrijk grondbegrip is het hier en nu: in de therapie wordt verondersteld dat in het hier en nu alles
aanwezig is: historie en toekomstperspectief. Het actuele ervaren van cliënt en therapeut staat voorop. Het hier en nu is een
dynamisch contactproces en wordt ondersteund met experimenten. Hierbij gaat het niet om technieken maar om het ondersteunen
van de cliënt in het organiseren van zijn/ haar (omgevings)veld. Een gezond organisme zal het veld organiseren dusdanig dat
geassimileerd wordt wat nodig is en verworpen wat overbodig is. Dit heet groei.
De gestalttherapie veronderstelt het aanwezig zijn van een natuurlijk aanwezig vermogen tot zel`eling. Dit zel`elend vermogen zal
altijd proberen de balans te herstellen. Dit gegeven is belangrijk omdat dit betekent dat ieder mens de meest wijze persoon is met
betrekking tot zijn/ haar eigen proces. Hiervandaan kan vervolgens het begrip verantwoordelijkheid worden gedeﬁnieerd. In
gestalttherapie gaan we uit van eigen verantwoordelijkheid voor denken, voelen en handelen.
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2) Visie
In ons opleidingstraject staan we voor een belevende gedegen aanpak. Dit betekent dat je gedurende je individuele- en groepsproces
gaandeweg de theoretische begrippen leert voelen (ervaringsgericht), leert begrijpen (hoofd), leert herkennen en leert toepassen.
Steeds zullen we ‘ervaren’ hand in hand te laten gaan met het bestuderen van theorie. De inspiratie is telkens de wens, de behoefte ,
het verlangen dat de studenten(groep) als leermateriaal inbrengt. Ons opleidingsaanbod is er op gericht te groeien van binnenuit, als
verankerend gegeven. Je ontwikkelt jouw eigen wijsheid.
Wij geloven dat je geen bekwame therapeut wordt zonder cliënt te zijn. Alles dat jij ervaart, beleeft en verwerkt kun je ook aan je
cliënten brengen. Je kunt alleen dat geven aan de ander dat je ook aan jezelf geeft/ toestaat.
De basis van jou, als gestalt-art therapeut is je eigen persoon in relatie tot de ander(en).
Gedurende het kernprogramma zal de aandacht steeds verder verschuiven van het cliënt zijn naar therapeut worden (zie hiervoor ook
onder studietraject en studietijd). Je oefent tijdens je opleidingsweekenden en in de huiswerkgroepen die plaatsvinden.

Beeld- inzicht (Art):
Beeld/vorm (in de zin van beeldend werk maar ook van dans, zang, muziek , poëzie, gedicht, sprookjes, dromen, verhalen enz.), heeft
een belangrijke plaats in het kernprogramma. Je leert beeldentaal te lezen en in te zetten als contact- en groeimogelijkheid. Je leert
de kracht van beeld te gebruiken, zowel persoonlijk als in contact met je cliënten. Beeld loopt voor op je bewustzijn. Beeld brengt
altijd iets wat voor jou nog niet zichtbaar is. Beeld is een echte cadeau brenger als het over bewustzijn gaat. Beeld brengt je in
verbinding met je hart, met het zelf, met je eigen authenticiteit. Het werken in een creatieve vorm/ jouw vorm, ontwikkel je (verder)
tijdens de opleiding. Spelen is een belangrijke ingrediënt in een creatief levens proces. Spelen is gewoon maar doen zonder oordeel.
Er zullen allerlei vormen worden aangeboden: beeldend werken, drama, sprookjes, dromen, verhaal, dans, stem, lichaamswerk, steen
bewerken enzovoort.
De opleiding is persoons-, relatie-, en procesgericht. De ‘hoe’- vraag is hierbij belangrijk want deze geeft antwoord op de wijze van
contact maken.
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De fundamenten van de gestalttheorie zoals beschreven door Perls, Goodman en Heﬀerline zullen nadrukkelijk aandacht krijgen.
Nieuwe ontwikkelingen zullen we een plaats geven in deze basisbedding.

Wij vinden het belangrijk diepte te geven aan processen en hierbij de fundamenten van de theorie te onderwijzen. Deze diepte geldt
zowel voor gezonde delen als voor stagnaties in contact. Gestalt-Art therapeuten werken met allerlei voorhanden zijnde
contactmogelijkheden, sterk gekoppeld aan eigenheid. Deze eigenheid ontwikkel je gaandeweg steeds meer.
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Naar ons gevoel zijn er in zijn algemeenheid drie belangrijke pijlers om te groeien:
via contact met je omgeving, via beeld (kunst) en via de weg van de yoga (en aanverwante). Deze drie bevruchten elkaar. Wij
integreren deze drie in ons opleidingsaanbod.

Spiritualiteit is de persoonlijke ervaring van de contactgrens tussen het geestelijke en het stoﬀelijke, dit is de feitelijke plek waar leven
plaatsvindt. Geest en lichaam kun je wel onderscheiden, maar niet scheiden.
Wij vinden het belangrijk om in de natuur te werken. De natuur als helend middel en als vormmogelijkheid. We zullen dan ook één
keer per opleidingsjaar een weekend in de natuur werken.

Je leert tijdens je opleiding mediteren. De Za-Zen meditatie, het alleen zitten en lopen (Kin-Hin) helpen je te gronden, je leeg te
maken, je egofunctie te verhelderen, je besef van het “Hier en Nu” te oefenen en je gewaarzijn te trainen .

Gestalttherapie (leren) bedrijven is een uitermate levendige subjectieve aangelegenheid. De uniekheid van elk moment tussen en
met mensen maken gestalttherapie spannend.
Hoe kun je aan elkaar en met elkaar groeizaam zijn?
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3) Studietraject en studietijd
Traject

Inhoud schematisch

Studietijd

0e jaar

Voorbereide
- thema
nde fase
Persoonlijk therapieproces of
(propedeuse) Beeldend persoonlijk proces

Jaargroep: ca. 120 uur
Eventuele verslaglegging: ca. 15 uur
Totaal: ca. 135 uur
TOTAAL VOORBEREIDENDE FASE: 135 uur
Kern1e jaar - thema
• Groep: ca. 144 uur
programma Egoversterking en zuivering;
• 8 x Huiswerkgroep: ca. 50 uur
(fase 2)
Opwinding, groei en ontwikkeling. • Verslaglegging: ca. 30 uur
Hier & nu
• Eindpresentatie en evaluatie: ca. 5 uur
van cliënt
Ik en U
• Zelfstudie/ theorie: ca. 60 uur
Gezonde delen
• Vormwerk: ca.75 uur
Totaal: ca. 365 uur
2e jaar - thema
• Groep: ca. 144 uur
Gestalt-theorie en
• 8 x Huiswerkgroep: ca. 50 uur
Gestaltmethodologie
• Verslaglegging: ca. 30 uur
Storingen en weerstand in contact. • Eindpresentatie en evaluatie: ca. 5 uur
• Theorie: ca. 80 uur
• Vormwerk: ca.55 uur
Totaal: ca. 365 uur
naar
3e jaar - thema
• Groep: ca. 144 uur
Gestalt en Art: een gestalt• 8 x Huiswerkgroep: ca. 50 uur
therapeut bedient zich van alle
• Verslaglegging: ca. 30 uur
mogelijke middelen tot contact.
• Essay: 10 uur
Uitdieping theorie
• Eindpresentatie en evaluatie: ca. 5 uur
• Theorie: ca 60 uur
• Vormwerk: ca.65 uur
Totaal: ca. 365 uur
therapeut 4e jaar - thema
• Groep: ca. 144 uur
Praktisch werken als
• 8 x Huiswerkgroep: ca. 50 uur
gestalttherapeut, verdieping.
• Verslaglegging: ca. 30 uur
• Afstudeerwerk: 25 uur
• Eindpresentatie en evaluatie: ca. 5 uur
• Theorie: ca. 80 uur
• Vormwerk: ca.50 uur
• Samenwerkingsproject: ca. 50 uur
Totaal: ca. 425 uur
Startkwaliﬁcatie: deelcertiﬁcaat 1 t/ TOTAAL KERNPROGRAMMA: 1520 uur
m6
oMinimaal 150 uur supervisie binnen Praktijkervaring: ca. 400 uur
Praktijkervaring
5½ jaar na afsluiting van het
Supervisie in een groep: ca. 100 uur
en Supervisie kernprogramma.
Individuele supervisie: ca. 50 uur
• Supervisie;
DSM-IV, psychopathologie: ca 100 uur
Zelfstandig • Klinisch werk;
werken
• Starten eigen praktijk.
Totaal: ca. 650 uur
(fase 3)
• DSM-IV, psychopathologie
Volledige getuigschrift
TOTAAL Prakt. Erv. + Supervisie: minimaal 650
uur
TOTALE OPLEIDINGSDUUR: 2170 uur

Toelichting van het schema op de vorige pagina:
3.1 Didactische verantwoording
De studie is een proces in drie fasen. In elke fase ligt de nadruk anders.
De opleiding zal een thematische opbouw hebben, waarvan onderstaand per fase de belangrijkste kenmerken.
Fase 1: Voorbereidende fase
De voorbereidende fase bevat persoonlijk therapiewerk met een minimaal aantal uren van 120. Deze fase kenmerkt zich met name
door het (ver)werken van onaﬀe gestalts. Fase 1 zijn bijvoorbeeld de jaartherapiegroepen die in onze praktijk elk seizoen draaien.
Beelden en tekst: Irene van der Wolf en Geert-Jan Floris zomer 2020
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Fase 2: Kernprogramma
Tijdens het kernprogramma verschuift het accent langzaamaan van cliënt zijn naar gestalttherapeut worden. Tijdens het programma
wordt steeds gewerkt vanuit de leerbehoefte die ontstaat vanuit de individuele student en de studentengroep. In elk opleidingsblok
zal een theoretisch onderdeel aan bod komen.
De structuur van het kernprogramma is 9 weekenden per seizoen (september t/m juli). Dit betekent 8 maal een tweedaagse en 1 maal
een afsluitende driedaagse. In de opleidingsblokken overnacht je het eerste jaar ter plaatse (alleen het eerste jaar verplicht).
Tussen de opleidingsweekenden plan je zelf met je eigen huiswerkgroep een bijeenkomst van één dag waarin opdrachten worden
uitgevoerd en meditatie wordt geoefend (NB: er zijn dus 8 huiswerkbijeenkomsten per opleidingsjaar).
Van elk opleidingsweekend en van elke huiswerkbijeenkomst wordt verslag gelegd. Zo heb je aan het eind van je opleidingstraject je
eigen “levende” studie-naslagwerk gemaakt.
Gedurende je opleidingstijd experimenteer je steeds met vormwerk. Dit kan elke creatieve vorm zijn, eigen aan jou. Je ontwikkelt je
zelf-expressie en je leert dit tot therapeutisch instrument te maken.
Meditatie is een wezenlijk onderdeel van het opleidingsprogramma en zal elke bijeenkomst worden beoefend.
Jaar1:
Opwinding, groei en ontwikkeling
Figuur, gewaarzijn, hier en nu, gezonde contactcirkel, contactlagen en contacmunc_es.
ego en zelf, opwinding (angst en spanning)/ groei en assimila_e. Onaﬀe gestalt en aﬀe gestalt. Eerste kennismaking therapeut–cliënt
werk.
Jaar2:
Storingen en weerstand in contact
Afweermechanismen, contactblokkerende processen, de wil, ac_vering van je eigen zelpelende vermogens, hara & ini_a_sch werk.
Oefenen met therapeut–cliënt werk
Jaar3:
Gestalt en vorm
Dromen, geleide fantasie, expressie, ini_a_sch werk. Het accent verschuif meer naar therapeut worden, het dragen van je eerste
verantwoordelijkheid als therapeut.
Jaar4:
PrakBsch werken als gestalCherapeut
Overdracht en tegenoverdracht in de therapeu_sche rela_e, therapeu_sche s_jlen, groeps- & familieopstellingen, groepsdynamica,
prak_sch oefenen als gestaltherapeut.

Fase3 : Praktijkervaring en Supervisie
In deze fase ga je zelfstandig aan het werk als gestalt-art therapeut, of je integreert je gestalt-art therapeutschap met je beroep.
Gestalt-Art therapeuten zijn veelal werkzaam in beroepen waar veel contact is met mensen bijvoorbeeld in de zorgsector, het
onderwijs of eigen praktijken. In het bedrijfsleven kom je gestalttherapeuten tegen in management-functies en als coach.
Je volgt gedurende deze fase supervisie bij verschillende supervisoren, naar eigen inzicht en verantwoording te kiezen.
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4) Toelatingseisen & aanmelding
Je kunt je aanmelden voor het kernprogramma indien je de voorbereidende fase hebt doorlopen. Dit betekent dat je een gestalt-art
jaargroep (in 2021-2022: ‘ Bron van Wijsheid) hebt gevolgd. Hierin geef je blijk van voldoende vermogen tot reﬂectie. Deze fase (fase
1) kun je, in overleg, gestalte geven met activiteiten uit het programmaboekje van de praktijk. Ook andersoortige therapie-ervaring
kan gelden als toelating voor het kernprogramma. Dit is ter beoordeling van de opleiders.
Je bent bereid om creatieve vormen te onderzoeken en te ontwikkelen en hieraan tijd en aandacht te besteden. Dit kan ook een vorm
zijn die je al eigen is.
Je hebt bij voorkeur een opleiding op HBO/ WO niveau genoten. Afwijkingen hiervan worden met je besproken in het
aanmeldingsgesprek. NB: wij leggen meer de nadruk op je persoonlijke ontwikkeling dan op de diploma’s die je in je bezit hebt.
Je meldt je aan voor het kernprogramma door een aanmeldingsbrief te schrijven waarin je je motivatie om deel te nemen duidelijk
maakt. Je aanmeldingsbrief laat je vergezeld gaan van een overzicht van je therapie-ervaring en de belangrijkste gebeurtenissen in
jouw levensloop. Tevens voeg je kopij bij van de diploma’s die relevant zijn voor je opleidingstraject.

Na ontvangst van de aanmeldingsbrief ontvang je een uitnodiging voor een aanmeldingsgesprek met de twee opleiders. Samen
kijken we dan, aan de hand van de door jou verstrekte gegevens, of je deelname deﬁnitief kan worden.
NB: De aanmeldingsgesprekken voor het kernprogramma 2022-2026 vinden plaats tussen 1-3 en 1-9-2022 voor mensen die fase 1
reeds hebben afgerond en tussen 18-6 en 1-9 voor mensen die fase 1 (Bron van Wijsheid) volgen in het seizoen 2022-2026. De kosten
voor het aanmeldingsgesprek bedragen 75 euro.
Je intentie is het gehele kernprogramma te doorlopen, de intentie van je opleiders is hetzelfde. Je verbindt je dus in principe voor vier
jaar en je bent bereid op alle centrale bijeenkomsten en thuiswerkbijeenkomsten aanwezig te zijn. Na elk opleidingsjaar vindt er een
evaluatie plaats en wordt in overleg, besloten tot het al dan niet voortzetten van de opleiding in het volgende jaar.
5) Toetsing & afsluiting
Aan het eind van elk opleidingsjaar vindt er een evaluatie plaats. Je schrijft dan onder andere een persoonlijk verslag waarin je
reﬂecteert op je persoonlijk proces en je vorderingen beschrijft. Tussentijds worden opdrachten gegeven die je groei ondersteunen. Je
maakt werkstukken, verslagen en bestudeert theorie. Al dit materiaal geeft jouw persoonlijk proces en je groei als gestalt-art
therapeut weer. Tevens zul je enige proeven van bekwaamheid aﬂeggen en een afstudeerwerk doen. Gedurende het kernprogramma
(fase 2) draag je zorg voor minimaal 10 individuele gestalttherapie-sessies.
Na met goed gevolg het kernprogramma te hebben afgelegd ontvangt de student een getuigschrift met verschillende
deelcertiﬁcaten overeenkomstig de afgeronde thema’s. Voor de praktijk en supervisieperiode ontvangt de student, na overlegging
van een logboek, een apart certiﬁcaat. Dit geldt tevens voor de module DSM-IV en psychopathologie indien deze wordt gevolgd.
Deze laatste module is facultatief.
Afgestudeerde gestalttherapeuten vinden aansluiting bij de SBGA (Stichting Bevordering Gestalt-Art) of een andere
beroepsvereniging voor gestalt therapeuten.
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6) Data en kosten
Fase 1, voorbereidende fase:
a`ankelijk van het gekozen leertraject. Zie website van de praktijk.
Fase 2, kernprogramma
De opleidingsweekenden zijn altijd op vrijdag en zaterdag. Het laatste weekend is op donderdag, vrijdag en zaterdag. Er zijn 9
blokken: vrijdagen van 10.00 tot 22.00 uur en zaterdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Het laatste weekend is ook op de donderdag van
10.00 tot 22.00. Een van de opleidingsweekenden vindt plaats in de natuur. Dit opleidings-weekend vangt soms aan op
donderdagavond om 20.00. Data 2022-2026:
NOG NIET GEPLAND.
De aanmeldingsgesprekken vinden plaats tussen 1-5 en 1-9-2022. Aanname voor het kernprogramma vindt plaats in volgorde van de
aanmelding. De aanmelding start vanaf 1-5-2022.
De data voor de volgende opleidingsjaren hoor je steeds ruim tevoren.

Het aanmeldingsgesprek met je opleiders kost een vaste prijs van 75 euro. De kosten voor de opleidingsweekenden bedragen tussen
1750 eur0 en 2975 euro per opleidingsjaar, a`ankelijk van netto inkomen van jouw huishouden (een berekeningsmodule zal t.z.t. op de
website staan). Het inschrijvingsgeld bedraagt 350 euro. Het resterende bedrag kan gespreid worden betaald. De kosten voor
studieboeken bedragen het eerste jaar circa 110 euro, de overige jaren is dit gemiddeld 50 euro per opleidingsjaar. Verslaglegging,
reiskosten en dergelijke zijn bij de genoemde kosten niet inbegrepen evenals de 10 individuele consulten (totaal samen tussen 370 en
740 euro; er kan voor deze consulten vergoeding worden aangevraagd bij de SBGA). Er zijn nog enige aanvullende kosten voor het
natuurweekend (maximaal 45 euro per jaar).
Fase 3, praktijkervaring en supervisie
A`ankelijk van de gekozen vorm, individueel of groep en van de supervisor. Je ontvangt te zijner tijd meer informatie.

7) Benodigde studieboeken
Fase 1, voorbereidende fase: geen studieboeken nodig.
Fase 2, kernprogramma
Vanaf jaar 1:
1) Exitement and growth in the human personality” – Perls, Goodman & Heﬀerline
ISBN 0 285 62665 5
2) Gestaltpraktijk – A & M Maris, ISBN 90 71072 06 1
3) Gestaltttherapie tussen toen en straks – G. Lambregts, ISBN 90 6445 320 9
4) Beeld in Zicht IIIB – I. van der Wolf ISBN 978-90-820254-0-8, tegen gereduceerd tarief aan te schaﬀen in de praktijk (€27,=)
5) De ontembare vrouw - C.P. Estes, ISBN 9789069638744
6) Ervaringsgerichte begeleiding van A tot Z – Wollants, Missiaen & Leys, te bestellen via www.fms-ofcourse.be;
7) Vanaf jaar 2:
Beelden en tekst: Irene van der Wolf en Geert-Jan Floris zomer 2020
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8) Over de wil – R. Assagioli ISBN 9021539748
9) Gestaltbenadering/ Gestalt in actie – F. Perls ISBN 90 6020 184 1
Vanaf jaar 3:
10) De weg van de minste weerstand – R. Fritz ISBN 90 202 6005 7
Vanaf jaar 4:
11) Liefde in Wonderland – R. Boswijk-Hummel ISBN 90 6020 756 4
Fase 3, Praktijkervaring en supervisie (tegen die tijd eventueel pas aanschaﬀen!)
12) Handboek psychopathologie – Vandereyken, Hoogduin, Emmelkamp
ISBN 90 313 3190 2
13) DSM-IV Patiëntenzorg - vertaling door Swets & Zeitlinger ISBN 90 265 1461 1
Gedurende het opleidingstraject kan andere literatuur worden aangeraden. Het is niet verplicht deze dan aan te schaﬀen.
Overige benodigdheden: 1 sd geheugen kaart van maximaal 1 Gb (anders werkt hij niet in het opnameapparaat).
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8) Samenvatting praktische gegevens
8.1 Toelatingseisen
• een therapie-jaargroep of een beeldende inzoom jaargroep, waarin voldoende vermogen tot reﬂectie is aangetoond. Ook
andersoortige therapie-ervaring kan gelden als toelating voor het kernprogramma. Dit is ter beoordeling van de opleiders.
• Je bent bereid om creatieve vormen te onderzoeken en te ontwikkelen en hieraan tijd en aandacht te besteden. Dit kan ook
een vorm zijn die je al eigen is;
• een opleiding op HBO/ WO niveau waarbij aangetekend dat persoonlijke ontwikkeling zwaar meeweegt;
• aanmeldingsbrief met curriculum vitae waarin therapie-ervaring en belangrijke gebeurtenissen in jouw persoonlijke
levensloop;
• kopieën van relevante diploma’s;
8.2 Aanmeldingsgesprekken
Deze vinden plaats tussen 1-5 en 1-9-2022
8.3 Data 1e opleidingsjaar kernprogramma
NOG TE PLANNEN
8.4 Kosten
Aanmeldingsgesprek:
Kernprogramma:

€75,=
€ 1750,= tot € 2975,= per opleidingsjaar, a`ankelijk van netto inkomen huishouden.
€350,= inschrijvingsgeld. Het restant kan gefaseerd worden voldaan.
Natuurweekend:
maximaal €45,= per opleidingsjaar.
Kosten studieboeken:
gemiddeld circa €85,= per opleidingsjaar (1e jaar ca. €110,=).
Overige variabele kosten: verslaglegging, reiskosten, materialen, geheugenkaartje, individuele consulten.
8.5 Opleidingslocatie
OLFLO, Tilburgseweg 223, 4817 BD Breda, telefoon 076-5659330
Natuurweekend: Den Hout of Rijs in Friesland.
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Deelnamevoorwaarden/ Annulering

• Je verklaart dat je uit eigen ini_a_ef aan de opleiding deelneemt en dat je de volledige verantwoordelijkheid draagt
voor je handelen en de gevolgen ervan, gedurende je deelname aan de opleidingsac_viteiten.
• Je aanmelding voor de opleiding geldt voor de totale opleidingsperiode van 4 jaar.
• Je inschrijving geldt telkens voor de termijn van een jaar in dit geval augustus 20.. tot en met juli 20.., de .....
(bijvoorbeeld ‘eerste, tweede enz.’) periode van het kernprogramma.
• Gedurende je opleiding zul je jaarlijks een opleidingsovereenkomst en betalingsovereenkomst voor de betreﬀende
periode van je opleiding voorgelegd krijgen.
• Je gaat akkoord met je aanwezigheid op- en deelnameverplich_ng aan de opleidingsdagen en de thuiswerkgroepen.
Ter plaatse overnachten is _jdens het eerste opleidingsjaar verplicht.
• Je gaat akkoord met het maken van een evenredig, over alle studenten verdeeld, aandeel in het schrijven van
opleidingsverslagen.
• Je gaat ermee akkoord dat je, gedurende het 4-jarige kernprogramma, zorg draagt voor minimaal 10 individuele
sessies persoonlijke gestalt-art therapie.
• Je gaat ermee akkoord dat een van de opleidingsbijeenkomsten op een loca_e elders (in de natuur) wordt
doorgebracht en dat de kosten hiervan hoofdelijk worden omgeslagen (voor een maximum van €45,- per persoon)
• Je gaat ermee akkoord, dat je een inschrijvingsbedrag van 350 euro betaalt voor datum/ maand/ 20.. en dat je voor
die datum, in het aan je opleiders geretourneerd betalingsplan/ overeenkomst (zie achterzijde) aangeef, hoe je het
resterende bedrag (….. euro) van de opleiding zult betalen.
• Ondergetekende draagt zorg voor _jdige betaling conform dit zelf ingevulde betalingsplan/ overeenkomst.
• Het aanmeldingsgesprek (75 euro)wordt apart gefactureerd en is geen onderdeel van jouw betalingsovereenkomst.
• Je gaat ermee akkoord dat je, nadat je ingeschreven en aangenomen bent voor het eerste/ tweede/ derde/ vierde
opleidingsjaar, het volledige opleidingsbedrag over deze (eerste) periode (….. euro) voldoet. Dit geldt ook als je de
opleiding eerder mocht verlaten.
• Je gaat ermee akkoord, dat in de laatste opleidingsbijeenkomst van deze ....(bijvoorbeeld ‘eerste, tweede enz.’) periode, in
overleg met jou, je deelname aan het volgende opleidingsjaar wordt vastgesteld.
• De kosten voor jouw opleiding (aanmeldingsgesprek, deelnamegeld* e.d.) vallen niet onder het vergoedingen-stelsel
van de SBGA. Individuele sessies vallen wel onder dit stelsel. * het deelnamegeld is gerelateerd aan neCo inkomen van
jouw huishouden.
• Je gaat ermee akkoord, dat je de opleiders op de hoogte stelt, als je voornemens bent een andere vorm van therapie/
opleiding met andere therapeuten/opleidingsinstelling aan te gaan.
• Je gaat ermee akkoord, dat je je aandeel met betrekking tot huishoudelijke zaken, schoonhouden, verzorgen van
maal_jden en dergelijke levert.
• Na retournering van het opleidingscontract heeft de ondergetekende 14 dagen het recht van herroeping zonder dat
dit enig ﬁnancieel gevolg heeft;
• De ondertekenaar verklaart op de hoogte te zijn met de privacyverklaring zoals gepubliceerd op de website onder het
kopje ‘vergoedingen en overig’.
• Eigendomsrecht: het opleidingsontwerp en inhoud is eigendom van OLFLO-VOF.

OLFLO, Atelier-Praktijk voor Bewustzijnsontwikkeling & Groei
Tilburgseweg 223, 4817 BD Breda
076-5659330
e-mail: info@olﬂo.com
website: www.olﬂo.com en www.kunstwolf.nl
Aangesloten bij de SBGA

, erkend door CRKBO
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