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Na een prachtige zomer staat het nieuwe collegejaar weer voor de deur. Op zaterdag 1 september
starten de studiejaren 2, 3 en 4; de eerstejaars studenten beginnen pas op vrijdag 5 oktober.
De afgelopen weken zijn mijn collega’s en ik al druk bezig geweest met alle voorbereidingen en we
kijken nu uit naar het begin van het collegejaar en daarmee de aanwezigheid van studenten en docenten.
Daarnaast zal de promotieceremonie van Nathalia Moonen - Budhi Nugroho met de publieke
verdediging van haar proefschrift, op de Academie in Nijmegen plaatsvinden. In deze nieuwsbrief vindt u
meer informatie hierover, maar uiteraard ook over trainingen, seminars, nieuwe docenten, wijziging in
het team e.d.
De nieuwsbrief wordt echter gestart met een korte terugblik op de diploma-uitreiking.

DIPLOMA-UITREIKING
Op vrijdagavond 29 juni jl. vond de feestelijke diploma-uitreiking plaats. Voorafgaand aan deze avond
was op vrijdag 22 juni nog een bijeenkomst van de examenkandidaten met leden van de
Wetenschappelijke Advies Raad, jaargenoten en belangstellende studenten uit andere jaren. Tijdens
deze bijeenkomst kregen de examenkandidaten de gelegenheid om nog eens kort te vertellen wat ze
met het onderwerp van hun scriptie beoogden en hoe ze dat vorm en inhoud gegeven hebben.
Jaargenoten, leden van de WAR en studenten uit andere jaren hebben van de gelegenheid gebruik
gemaakt om vragen te stellen. Met deze dag werd het scriptietraject afgesloten.

Via deze weg feliciteren we Martine, Karl, Bernadette, Bert, Astrid en Carla nogmaals hartelijk met het
behalen van hun diploma en wensen hen veel succes met hun werk als therapeut!

INFORMATIEDAG
Tijdens de open dagen in maart en juni jl. hebben studenten, oud-studenten en docenten informatie
gegeven over de opleidingen en alle trainingen die gegeven worden op de Academie aan aanwezige
belangstellenden. Inmiddels zijn al veel intakegesprekken gevoerd en hebben een groot aantal nieuwe
studenten zich ingeschreven.
Op vrijdag 5 oktober a.s. starten de eerstejaars studenten met de 4-jarige opleiding Jungiaans
Analytische Therapie en de afgelopen weken worden we nog steeds regelmatig benaderd door
belangstellenden op zoek naar informatie. Uiteraard is het mogelijk deze informatie telefonisch te
verstrekken, maar de ervaring leert dat een bezoek aan het Jungiaans instituut – Rump Academie voor
Dieptepsychologie en een persoonlijk gesprek, essentieel zijn om te kijken of een opleiding c.q. training
past. Deze mogelijkheid willen we graag bieden. Op zaterdag 8 september a.s. tussen 13.00 en 16.00
uur bent u van harte welkom. Els Kleijn is dan aanwezig om al uw vragen te beantwoorden en u een
rondleiding door het gebouw te geven.

NIEUWS OVER HET PHD PROGRAMMA
Zoals u in de nieuwsbrief van afgelopen mei al heeft kunnen lezen, zal in het najaar de
promotieceremonie met publieke verdediging van het proefschrift van Nathalia Moonen – Budhi Nugroho
plaatsvinden. Na een periode van ruim 3 jaar, waarin Nathalia onderzoek heeft gedaan en 3 peerreviewed artikelen heeft geschreven, zal haar promotietraject tijdens deze ceremonie afgesloten worden.
Met groot genoegen kan ik u hierbij informeren dat deze ceremonie niet in Schloss Seggau te Oostenrijk,
maar in Nijmegen zal plaatsvinden op vrijdag 26 oktober a.s. vanaf 14.30 uur. Op deze manier is het
mogelijk dat veel belangstellenden deze bijzondere dag, waarop voor het eerst in Nederland een
doctorstitel in de dieptepsychologie uitgereikt zal worden, kunnen bijwonen.
Uiteraard ontvangt u op een later tijdstip meer informatie hierover.

SEMINARS/WORKSHOPS
Ook dit jaar zijn we er in geslaagd een gevarieerd seminar-programma samen te stellen.
Zondag 04-11-2018
Seminar
Ina Custers - van Bergen
De Groeiende Mens in de Kabbalistische Boom
Zondag 18-11-2018
Seminar
Maarten Belgers MD
Drugs, verslaving, gevolgen en behandeling
Zondag 20-01-2019
Seminar
dr. Tjeu van den Berk
Synchroniciteit: Steen des aanstoots en sluitsteen van Jungs visie
Zondag 03-02-2019
Seminar
dr. Martine Delfos
M/V: Verschillen is schoonheid, overeenkomsten geeft rust
Zondag 10-03-2019
Seminar
De individuatie van de organisatie

Laurens Wolters MSc, MSc

Zondag 07-04-2019
Seminar
Daniëlle Hofte MSc
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld; een plicht om te hanteren, maar hoe dan?
Voor meer informatie over de inhoud van de seminars en over de sprekers verwijs ik u graag naar
https://wrs.jungiaansinstituut.nl/.
U kunt zich zowel via deze website als via een mail naar info@jungiaansinstituut.nl aanmelden als
deelnemer aan deze seminars.

NIEUWE DOCENTEN
Met ingang van het collegejaar 2018-2019 is ons docententeam uitgebreid met 2 nieuwe docenten.
We stellen hen graag kort aan u voor.
Daniëlle Hofte MSc zal een deel van de hoor- en werkcolleges Interventie training geven, zowel in het
derde als vierde studiejaar.
Daniëlle heeft een eigen praktijk voor dieptepsychologie in Enschede waarbij zij mensen met diverse
problemen helpt. Speciale aandacht gaat bij haar uit naar traumatische ervaringen al dan niet gepaard
gaand met PTSS en (seksuele) identiteitsvraagstukken. Naast de dieptepsychologie laat ze zich
inspireren door de Hermetisch Kabbalistische traditie.
Jelmer van Nimwegen MSc zal in het eerste studiejaar een hoor- en werkcollege Dieptepsychologie
verzorgen en daarnaast in het tweede studiejaar zowel het hoor- en werkcollege Het mannelijke en
vrouwelijke binnen de mens, als de hoor- en werkcolleges Interventie training.
Jelmer werkt full time in zijn praktijk, Archæus Dieptepsychologie, geeft gastlessen en lezingen en
schrijft aan zijn boeken, waaronder 'De alchemie van dieptepsychologie' en 'Het 4de Pad van
Transformatie'. Hij richtte als voorvechter van demedicalisering in de psychiatrie, de Stichting
Antidepressiva-Vrij Nederland op.
Ook via deze nieuwsbrief heten wij Daniëlle en Jelmer van harte welkom.

WIJZIGING TEAM
Onlangs kregen we het bericht van Maaike Penders, dat ze per 1
september a.s. een functie elders heeft aanvaard.
Afgelopen vrijdag was haar laatste werkdag als coördinator.
Wij danken Maaike heel hartelijk voor al haar inzet de afgelopen
twee jaar en wensen haar veel succes in haar nieuwe functie!
Vervolgens zijn we tot de conclusie gekomen dat het wenselijk is de
vrijgekomen functie op een andere manier in te gaan vullen. Dit
heeft tot gevolg gehad dat we Elke Geene MA benaderd hebben
met de vraag of ze bereid is per 1 september de functie Hoofd
opleidingen te gaan vervullen.
We zijn verheugd dat Elke deze vraag met een volmondig ja
beantwoord heeft. Haar jarenlange betrokkenheid bij de Academie,
haar ervaring als leertherapeut, docent, scriptiebegeleider en lid van de Wetenschappelijke Advies Raad
(WAR) én haar persoonlijkheid zorgen voor de gewenste match binnen ons team. Deze verandering
brengt met zich mee dat de werkzaamheden op een andere manier binnen het team verdeeld zullen
worden dan tot nu toe het geval is geweest.

TRAININGEN
Masterclass Trauma en Hypnose
Zoals eerder vermeld, zal het Rump Instituut voor Traumabehandeling een gefaseerde behandeling
gaan bieden voor ernstig getraumatiseerden. Voor meer informatie: https://rumpinstituut.nl/
Inmiddels is een enthousiaste groep therapeuten gestart met een 8-daagse masterclass Trauma en
Hypnose.
Nu is gebleken dat de belangstelling voor deze masterclass groot is, en daarom zal deze komend
collegejaar nogmaals door Dr. Harry A.J. Rump MEd gegeven worden.
Data: maandagen 5, 12, 19 en 26 november 2018 en 4, 11, 18 en 25 maart 2019.
Prijs: € 1.225,00
Het is de bedoeling dat tijdens de periode tussen het eerste deel van de masterclass in november en het
vervolg in maart, zelf geoefend wordt met hypnose.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@jungiaansinstituut.nl of 024- 3440084.

C.A.D.T.® / R.A.P.P.® Accreditatie
Ook dit jaar wordt de training C.A.D.T.®/R.A.P.P.® Accreditatie door Dr. Harry A.J. Rump MEd. gegeven.
Deze accreditatie biedt een uniek hulpmiddel om het begin van een therapie- of coaching traject te
structureren en op een makkelijke manier zicht te krijgen op
-het persoonlijkheidsprofiel, met daarin o.a. de persoonlijke essentiële kwaliteiten, projecties en
overdracht, persoonlijkheid en ik-sterkte, de werkelijke vaardigheden, valkuilen en gedragsaanpassingen,
onbewuste verstorende aansturingen, triggers en aanpassingen, manier van communicatie,
-de benodigde therapeutische interventies,
-de ontwikkelingsmogelijkheden van een kind, zoals bijvoorbeeld bij schoolkeuze,
-loopbaanontwikkeling,
-de acties die nodig zijn als bouwstenen voor het persoonlijke ontwikkelingsproces, enz.
De trainingsdata zijn 1 november 2018 t/m 29 november 2018 en 14 februari 2019 t/m 14 maart 2019,
van 11.00 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie:
R.A.P.P.®: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=rappaccreditatie
C.A.D.T.®: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=cadtaccreditatie
Graag maak ik u hierbij op attent dat studenten en oud-studenten van de Academie 50% korting krijgen
op de prijs zoals vermeld op de website.
Supervisie voor therapeuten
De data van de Supervisie voor therapeuten onder leiding van Dr. Harry Rump MEd zijn bekend. De
bijeenkomsten zullen plaatsvinden op dinsdag 6 november 2018, en dinsdag 5 februari en 26 maart
2019, van 11.00 tot 16.00 uur. De kosten bedragen € 450,-.
Tijdens de bijeenkomsten is er gelegenheid voor het inbrengen van cliënten, kunnen er vragen gesteld
worden (bijvoorbeeld over interventies, enz.) en wordt er gekeken naar tegenoverdracht. Kortom, een
goede gelegenheid om je professionaliteit en deskundigheid verder te ontwikkelen.
Aanmelding voor de supervisie is mogelijk per mail: info@jungiaansinstituut.nl
Werken met het labyrint
Dr. Selma Sevenhuijsen zal ook komend collegejaar weer op haar inspirerende wijze een nieuwe groep
labyrintwerkers opleiden. Deze driedaagse training zal op de donderdagen 15 en 29 november 2018
en 21 februari 2019 plaatsvinden.
Voor meer informatie en inschrijven: http://www.jungiaansinstituut.nl/?q=werkenmethetlabyrint
Een ontmoeting met jezelf
In juli jl. hebben wederom deelnemers drie intensieve dagen tijdens de Summer School 2018 op het
Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie doorgebracht. Alle deelnemers begonnen
deze driedaagse met het formuleren van een vraag, waarop het antwoord gedurende het weekend
duidelijk is geworden.
Komend jaar zal begin februari deze driedaagse weer plaatsvinden, als Winter School 2019 tijdens het
weekend van 8, 9 en 10 februari 2019.
Voor meer informatie en inschrijven: http://www.eenontmoetingmetjezelf.com/

FILMNIEUWS
Van een oud-student ontvingen we de tip over een nieuw digitaal filmplatform, Cinemember.
Via deze streamingdienst zijn voor een vast bedrag per maand meer dan 500 prachtige arthouse films te
bekijken, zowel in Nederland als in België.

LEZING PROF. DR. DIRK DE WACHTER
Op woensdagavond 24 oktober 2018 geeft de bekende Belgische psychiater Dirk de Wachter, schrijver
van onder andere de bestseller Borderline Times, een lezing met de titel Laat ons ook ongelukkig zijn in
de Stadsschouwburg Nijmegen.
Voor meer informatie: https://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/vm/laat-ongelukkig-lezingpsychiater-dirk-wachter/

LINKEDIN, FACEBOOK EN YOUTUBE
Bent u al lid van onze groep JUNGIAN INSTITUTE Nijmegen, op LinkedIn?
https://www.linkedin.com/groups/4048597
Ook op Facebook zijn we te vinden onder Jungian Institute Postgraduate Program in Depth Psychology.
Natuurlijk mag u onze activiteiten of evenementen altijd “liken” of delen op Facebook of LinkedIn, graag
zelfs.
https://www.facebook.com/JungiaansInstituut/
Op YouTube staat een filmpje met daarin (oud-)studenten aan het woord. Natuurlijk mag iedereen ook
het filmpje op Facebook delen of op een andere manier onder de aandacht brengen.
https://www.youtube.com/watch?v=UyxDTGWj0B8

Kent u iemand die geïnteresseerd is in de activiteiten van het Jungiaans instituut – Rump Academie voor
Dieptepsychologie, dan stellen wij het op prijs als u deze nieuwsbrief doorstuurt.

Mr. Els Kleijn MSc
Algemeen directeur
els@jungiaansinstituut.nl
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