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Geachte mevrouw/meneer, 
 
 
 
Het doet ons genoegen u de studiegids van de opleiding JUNGIAANS 
ANALYTISCHE THERAPIE ® 2022-2023 aan te bieden. Hierin vindt u alle 
informatie die van belang is voor het volgen van de opleiding.  
 
Indien u na het lezen vragen heeft, kunt u ons te allen tijde bellen of e-mailen. 
Wanneer u zich wilt opgeven voor de opleiding, kunt u gebruik maken van het 
aanmeldingsformulier op onze website. 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Dhr. A.E.B.M. Rump, directeur 
Mw. M.E. Buitenhuis-Geene MA, algemeen directeur 
 
 
 
Jungiaans Instituut - Rump Academie voor Dieptepsychologie  
Postbus 38315 
Lankforst 26-10 
6503 AH Nijmegen 
 
024-344 00 84 
 
info@jungiaansinstituut.nl 
www.jungiaansinstituut.nl 
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ALGEMEEN 
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INLEIDING 
 
Voor u ligt de studiegids van het Jungiaans Instituut – Rump Academie voor 
Dieptepsychologie te Nijmegen. In deze studiegids vindt u een beschrijving van 
de opleiding JUNGIAANS ANALYTISCHE THERAPIE® (hierna: de opleiding), 
evenals algemene informatie over de organisatie van het instituut en een aantal 
regelingen met betrekking tot de studie. 
 
Het aangeboden onderwijsprogramma is met de grootst mogelijk zorg 
samengesteld. Het is altijd mogelijk dat er door onvoorziene omstandigheden 
wijzigingen kunnen optreden. In voorkomende gevallen zal getracht worden om 
de gevolgen van een door te voeren wijziging voor de studenten tot een 
minimum te beperken. Aan het thans aangeboden programma kunnen dan ook 
geen rechten ontleend worden om een bepaald onderwijsonderdeel te volgen.  
 
Alle studenten worden geacht op de hoogte te zijn van de informatie en 
regelingen met betrekking tot de opleiding zoals deze in de studiegids vermeld 
staan, alsmede van wijzigingen en aanvullingen die via de studentensite bekend 
gemaakt worden. 
  



 
 
 
 
 

 
 
 

 
Studiegids 2022-2023    Pagina | 9  

 

DE OPLEIDING 
 
De opleiding staat open voor diegenen die geschoold zijn op WO, HBO of 
vergelijkbaar niveau. Psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, 
psychosociaal werkers, maar ook diegenen die zich willen omscholen of 
therapeut willen worden — en die zowel theoretisch als therapeutisch geschoold 
willen worden in de dieptepsychologie — kunnen deelnemen aan deze opleiding. 
 
Wie niet aan deze eisen voldoet, kan contact opnemen met het hoofd 
opleidingen, mw. Elke Buitenhuis-Geene. Zij zal in overleg met de aspirant 
student bekijken of de mogelijkheid aanwezig is om daadwerkelijk deel te nemen 
aan de opleiding. 
 
De opleiding is een deeltijdopleiding. Beoogd wordt om studenten in het eerste 
jaar vertrouwd te maken met de belangrijkste theoretische concepten uit de 
dieptepsychologie. In de daaropvolgende jaren wordt de student zowel 
theoretisch als praktisch geschoold in de Analytische Therapie.  
 
Een persoonlijke leeranalyse bij een leertherapeut die verbonden is aan de 
opleiding, is vereist; te starten in het eerste jaar van de opleiding. 
 
 

Analytische Therapie 
 
De opleiding tot Analytisch Therapeut werkt vanuit een analytisch concept, 
waarbij de inzichten en theorieën op het gebied van de dieptepsychologie vanaf 
Freud tot heden zijn geïntegreerd. De opleiding verbindt de theoretische ingang 
met praktische uitvoering, zelfbewustwording en onderzoek. 
 
Freud heeft binnen de dieptepsychologie de eerste aanzet gegeven tot het 
ontwikkelen van een geesteswetenschap in de werkelijke betekenis van het 
woord: een wetenschap van de geest of psyche. Het leverde veel weerstand op 
vanuit zowel de theologische als de wetenschappelijke wereld. De godsdienstige 
zielzorgers zagen de duivel weer verschijnen en de wetenschappers ageerden 
tegen de vaak niet-tastbare, subjectieve verschijnselen. 
 
Jung heeft met onder meer zijn theorie over het collectieve onbewuste de 
opening gemaakt naar het zichtbaar én begrijpelijk maken van zielsprocessen 
door middel van de archetypische symboliek. Hij voegde ook belangrijke 
therapeutische technieken toe, zoals de actieve imaginaties.  
 
Aan het instituut werken we rechtstreeks verder met deze inzichten en technieken 
van onder meer Freud en Jung. Door Harry Rump is een krachtige en heldere 
therapielijn ontwikkeld die past bij onze tijd, de Analytische Therapie. Belangrijk 
hierin is het werken met archetypische krachten die werkzaam zijn binnen de 
individuele mens, tussen mensen (en dus ook tussen cliënt en therapeut) en 
buiten de mens in het collectieve domein.  
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Aansluiting zoeken bij de cliënt is daarom werken met zielsprocessen in de mens. 
Hiermee is de dieptepsychologie als een psychodynamische psychologie 
eigenlijk van meet af aan ook een belevingspsychologie. 
 

 
Programma 

 
De Analytisch Therapeut in opleiding wordt vertrouwd gemaakt met de 
grondbeginselen van de dieptepsychologische theorieën. Studenten krijgen 
onder meer kennis van de principes in de psychiatrie en psychologie, 
vergelijkingen tussen de diverse stromingen binnen de psychologie, algemene 
en methodespecifieke psychopathologie, diagnostische methoden zoals de 
DSM-classificatie en de eigen C.O.M.®-diagnostiek, gedragsmatige 
methodieken, medische pathologie en psychofarmaca. 
 
Zielsprocessen zijn van wezenlijk belang in de dieptepsychologische aanpak. 
Studenten krijgen daarom ook inzicht te krijgen in symboliek, werken met 
dromen, tekeningen en actieve imaginaties, cosmologie, oerprincipes als 
mannelijk en vrouwelijk, religie, filosofie en spiritualiteit, mythologie, alchemie, 
lichaamsbewustzijn en meer.  
 
Daarnaast wordt de student getraind in de therapeutische vaardigheden en de 
praktische toepassing van therapeutische interventies aan de hand van de 
geïntegreerde theoretische kennis. 
 
De therapeut dient de ander als mens tegemoet te treden, waardoor de 
therapeut geen buitenstaander kan zijn die met protocollen werkt. Zij of hij moet 
ook zicht hebben op zichzelf en daarom door middel van leeranalyse een eigen 
integratieproces doorlopen. De Analytisch Therapeut heeft niet alleen de 
mogelijkheid om symptomen te behandelen — zoals dit gedaan wordt bij de 
gedragsmatig en/of cognitieve therapieën — maar kan met zijn opleiding uitingen 
van de zielsprocessen in de mens c.q. persoonlijkheidsstoornissen diepgaand 
behandelen. 
 
Hierdoor kan de Analytisch Therapeut de cliënt begeleiden in een proces dat niet 
alleen gericht is op het maatschappelijk belang, maar dat leidt tot een 
persoonlijke integratie en groei. Dieptepsychologie biedt de mogelijkheid om de 
dieperliggende oorzaak van de "negatieve" manifestaties bij de mens te 
behandelen. Hierbij wordt gewerkt aan inzicht, verwerking en integratie, zodat 
storende symptomen, gevoelens en gedragingen verdwijnen. Zo kan de 
behandeling een duurzaam effect hebben.  
 
De studierichting Analytisch Therapeut duurt vier jaar. Deze vierjarige opleiding 
is, onder meer door de eigen leeranalyse, ook sterk gericht op de persoonlijke 
ontwikkeling van de student. 
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Beroepsmogelijkheden 

 
De beroepsmogelijkheden na het afstuderen zijn divers. Door de brede 
opleiding vinden afgestudeerde therapeuten werk op velerlei terreinen waar het 
menselijk gedrag een belangrijke rol speelt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 
een eigen praktijk te starten. 
 
Afgestudeerden van de vierjarige opleiding mogen zich profileren als Analytisch 
Therapeut. 
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DEEL 1 
 
 
 

ORGANISATIE EN INRICHTING VAN HET ONDERWIJS 
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HET INSTITUUT 
 
Het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie te Nijmegen is 
opgericht in 1990 door Harry Rump (1946-2021) en Madeleine Witteveen. Het 
instituut is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende instelling met een 
groeiende reputatie. Het is het enige instituut in Nederland dat zich bezighoudt 
met de doorontwikkeling van de dieptepsychologie aangepast aan de huidige 
tijd. Het gedachtegoed van Freud en Jung is de basis van waaruit het instituut de 
dieptepsychologie verder heeft ontwikkeld, en vormt de kern van het 
programma. 
 
Naast de opleiding Jungiaans Analytische Therapie verzorgt het instituut 
trainingen, seminars en workshops op het gebied van de dieptepsychologie 
en/of over onderwerpen die een verrijking vormen voor het kennisgebied van 
studenten en belangstellenden. 
 
Het instituut beschikt over een grote, eigen bibliotheek die toegankelijk is voor 
eigen studenten. 
 
 

Directie 
 
Dhr. A.E.B.M. Rump   directeur 
Mw. M.E. Buitenhuis-Geene MA algemeen directeur 
 

Naast de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van het instituut, heeft 
de directie als taak het waarborgen van de psychologische en filosofische 
integriteit. 
 
 

Raad van Advies 
 
De directie laat zich bijstaan door een Raad van Advies die bestaat uit de 
volgende leden: 
 

F.J.M. Homan           accountant 
Prof. dr. H.J. Houthoff oud hoogleraar geneeskunde/ ondernemer 
Drs. J. Slavenburg  cultuurhistoricus/auteur 
Drs. P.W.V. Veraart  onderwijskundige 
Mw. M. Witteveen  medeoprichter Jungiaans Instituut 

 
De Raad van Advies wordt periodiek van de belangrijkste ontwikkelingen en 
voornemens op de hoogte gehouden en functioneert als een deskundig en 
onafhankelijk klankbord ten behoeve van de directie. 
 
De Raad van Advies kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen ten aanzien 
van alle aangelegenheden die het instituut aangaan. 
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Een van de studiezalen in het instituut is vernoemd naar Prof. dr. J. Bastiaans, in 
leven medeoprichter van de Raad van Advies. 

 
 
Wetenschappelijke Adviesraad (W.A.R.) 

 
De Wetenschappelijke Adviesraad bestaat uit de volgende leden: 
 
Em. Prof. dr. K. Achterberg RA  hoogleraar/organisatieadviseur 
M.E. Buitenhuis-Geene MA  directeur 
Drs. J. Slavenburg    cultuurhistoricus/auteur 
Dr. H.W. Sneller   universitair docent wijsgerige ethiek/auteur 
Prof. Dr. H.J. Houthoff  oud hoogleraar geneeskunde/auteur/   
     ondernemer 
 
 

Scriptiebegeleiders 
 
Het instituut heeft de volgende scriptiebegeleiders: 

 
Em. Prof. dr. K. (Ko) Achterberg RA 
W. (Willem) Blokland 
Prof. Dr. H.J. (HendrikJan) Houthoff 
Drs. J. (Jacob) Slavenburg 
Dr. H.W. (Rico) Sneller 
Drs. J. (Ko) Vos Ph.D. 

 
 

Administratie 
 
De administratie is via e-mail of telefonisch bereikbaar op dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag tussen 10.00 tot 16.00 uur.  
 

Mw. M.E. Buitenhuis-Geene MA algemeen directeur 
Mw. S. Duvnjak MA   hoofd opleidingen 
Mw. drs. E. Gebhardt  office manager 
Mw. T.E.B. Helder-Claus  administratie / backoffice 
Dhr. A.E.B.M. Rump   directeur 
 
 
 
Bereikbaarheid 

 
Het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie is gevestigd 
aan de 26e straat nr.10 in de wijk Lankforst, stadsdeel Dukenburg, ten zuiden van 
Nijmegen. Als u met eigen vervoer komt, dan kunt u gebruik maken van onze 
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eigen ruime parkeerplaats. Is deze onverhoopt vol, parkeer uw auto dan zo dicht 
mogelijk bij het instituut om hinder voor omwonenden zo veel mogelijk te 
voorkomen (houd uitritten voor garages e.d. vrij). 
 
Het instituut is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Vanaf het Centraal 
Station Nijmegen gaat buslijn 6 Brabantse poort, die u in 20 minuten naar het 
instituut brengt, halte Lankforst, 14e straat. 
 
 

Het logo 
 
Het logo van het instituut kent een driehoek met de punt omhoog. Deze staat 
symbolisch voor het vuur of de rijzende vlam. Die driehoek is ook het symbool 
van de kosmische geboorte c.q. het goddelijke, de drievuldigheid. 
 
De cirkel geeft symbolisch gezien de oneindigheid, de eeuwigheid en het 
absolute aan. Hij staat voor dood en wedergeboorte, alsook voor een gesloten 
systeem waarbinnen de transformatie plaats vindt. In de Egyptische of 
alchemistische symboliek is dit ook wel de slang die de eigen staart in de bek 
heeft. De mens kan zich hierbinnen louteren tot het goddelijke. In het 
Boeddhisme zorgt de cirkel dan ook voor het proces van verlichting. 
 
In ons logo gaat de driehoek over in een cirkelvorm, wat weergeeft dat vanuit de 
kosmische vonk of geboorte er een transformatie is. Het Ene verstoffelijkt in de 
drievuldigheid en gaat over gaat in het gesloten systeem van de integratie, om 
weer te komen tot het Ene. 
 
 

Nieuwsbrief 
 
Indien u via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden wilt worden van de 
activiteiten van het Jungiaans Instituut, kunt u contact opnemen met de 
administratie. Deze neemt uw gegevens op in haar adressenbestand. 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 
 

Aanmelding 
 
Door middel van het aanmeldingsformulier op onze website kunt u zich 
registreren voor het eerste studiejaar van de opleiding. Na ontvangst van deze 
aanmelding nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een 
intakegesprek (zie hieronder). U wordt verzocht om een motivatiebrief en een 
pasfoto mee te nemen naar het gesprek. 
 
Indien het gesprek positief beoordeeld wordt door zowel de aankomend student 
als het hoofd opleidingen en de algemeen directeur van het instituut, kan de 
aankomend student zich inschrijven. Het daartoe bestemde formulier wordt 
ondertekend door zowel de aankomend student als het hoofd opleidingen. 
 
Jaarlijks dient men zich voor 1 juli opnieuw in te schrijven voor een volgend 
studiejaar. 
 
 

Intakegesprek 
 
Het hoofd opleidingen zal met iedere aankomend student een intakegesprek 
houden. Dit gesprek zal dienen als wederzijdse kennismaking. Tevens wordt 
kritisch bekeken of de aspirant student geschikt is om aan de opleiding deel te 
nemen. De student zal gevraagd worden naar de motivatie en verwachtingen ten 
aanzien van de studie. Verder zullen in dit gesprek, in het belang van de 
aankomend student en de opleiding, de persoonlijke leerdoelen bekeken 
worden. Aan het toelatingsgesprek zijn geen kosten verbonden. 
 
Een student kan deelnemen aan het eerste studiejaar op voorwaarde dat: 
 

 Een toelatingsgesprek heeft plaatsgevonden met het hoofd opleidingen 
en dat dit gesprek positief is beoordeeld. 

 Het inschrijvingsformulier volledig is ingevuld en ondertekend. 
 De betaling of aanbetaling vóór de gestelde datum is voldaan. 

 
 

Opbouw collegedag 
 
Het studiejaar start in de maanden september of oktober en eindigt in de maand 
juni van het daaropvolgende jaar. 
 
De colleges vinden zo veel mogelijk afwisselend plaats op vrijdag of zaterdag, 
van 11.00 tot 17.00 uur. Tussen 13:30 en 14:15 is tijd voor lunch. In de ochtend 
en in de middag is er een korte pauze van 15 min.  
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Het opnemen van de colleges doormiddel van audio/videoapparatuur is niet 
toegestaan. In overleg met de directie én docent kan in een speciaal geval een 
uitzondering op deze regel worden gemaakt. 
 

Mentor 

Ieder studie jaar heeft een mentor. De mentor is doorgaans de portfolio 
beoordelaar en zal ook de portfolio-dagen verzorgen. 

Indien er twijfel is over de capaciteiten van een student voor wat betreft het 
doorstromen naar een volgend opleidingsjaar, wordt dat door de mentor tijdig 
met de student besproken. Onder andere dient het portfolio hierbij als 
referentiemateriaal. 

Aanwezigheid 
 
Wanneer u op een collegedag niet aanwezig kunt zijn, dient u dit tijdig door te 
geven aan het secretariaat. Het afwezigheidspercentage mag per jaar niet meer 
dan 10% van alle collegetijd van dat jaar zijn. 
 
Bij meer verzuim dient een student vervangende opdrachten te maken voor een 
gemiste collegedag. Deze opdrachten worden geleverd en nagekeken door de 
betreffende docenten. De tijd die ermee gemoeid is voor docent en 
administratie, wordt in rekening gebracht bij de student. De kosten hiervoor zijn 
110,- euro per opdracht. 
 
Omwille van het persoonlijke contact dat een therapeut in opleiding dient te 
leren ontwikkelen én omwille van de betrokkenheid bij de jaargroep en de 
opleiding als geheel, vinden wij het van het grootste belang dat studenten elkaar 
ontmoeten en het onderwijs volgen op het instituut. 
 
In verband met de verregaande coronamaatregelen in 2020-2021 en 2021-2022 
zijn in die studiejaren veel colleges online aangeboden. Dit was een 
noodvoorziening. Als er van overheidswege geen bijzondere bepalingen gelden, 
is het onderwijs in studiejaar 2022-2023 weer uitsluitend op het instituut te 
volgen. 
 
 

Deeltijdvriendelijk rooster 
 
Studenten aan de opleiding volgen in sommige gevallen naast deze studie een 
andere studie, of hebben een werkkring. Om de student ter wille te zijn, is ervoor 
gezorgd dat de opleiding een deeltijdvriendelijk rooster heeft. Alle colleges en 
tentamens zijn geconcentreerd op twee dagen; ze worden steeds afwisselend 
(voor zover mogelijk) gehouden op vrijdag of zaterdag. 
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Dispensatieregeling 
 
Er bestaat géén dispensatiemogelijkheid voor de studieonderdelen die worden 
gedoceerd. 
 

 
Seminars en workshops 

 
De Academie verzorgt jaarlijks seminars en workshops. Seminars vinden plaats 
op zondag en zijn ook toegankelijk voor belangstellenden. Studenten zijn 
verplicht op ieder collegejaar ten minste drie seminars te volgen. De kosten voor 
het volgen van een seminar bedragen voor studenten van de opleiding € 55,- 
(=15% korting). Ook introducees van studenten mogen voor deze gereduceerde 
prijs deelnemen. 
 
Volgt een student meer seminars dan strikt nodig, dan komt zij of hij in 
aanmerking voor een korting van 50% voor ieder extra seminar. 
 
De seminars zijn ook toegankelijk voor afgestudeerden en belangstellenden. De 
kosten bedragen € 65,- voor belangstellenden en € 55,- voor afgestudeerden. 
 
De prijzen van workshops variëren, voornamelijk afhankelijk van de duur van een 
complete workshop. Studenten komen in aanmerking voor 15% korting. Een 
workshop volgen staat gelijk aan het volgen van één seminar. Het is dus niet zo 
dat een driedaagse workshop gelijk staat aan het volgen van drie seminars.  
 
De directie stelt overigens het op prijs wanneer studenten ideeën over en/of 
behoeften aan speciale seminars, workshops en trainingen kenbaar maken. 
 

 
Studiekosten 

 
Algemeen 

Voor het studiejaar 2022-2023 bedraagt het collegegeld voor de opleiding 
Jungiaans Analytische Therapie® € 4.235,- 
 
Via een werkgever/bedrijf bedragen de kosten € 5.235,- 
 
Het collegegeld omvat alle colleges voor het betreffende studiejaar, opdrachten 
en nakijkwerk, syllabi, het lidmaatschap van de eigen bibliotheek, alsook de 
inschrijving, helpdesk en examens van het PSBK-traject. 
 
Het bedrag is exclusief seminars/workshops, boeken, leeranalyse en 
scriptiebegeleiding: 
 

 Het volgen van minimaal drie seminars per jaar is verplicht. Hiervoor krijgt 
de student studiepunten. Studenten van onze opleiding betalen voor een 
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seminar het gereduceerde tarief van € 55,-. 
 Voor de scriptiebegeleiding geldt een vast bedrag van € 480,- voor het 

complete scriptietraject. Hiervoor krijgt de student een scriptiebegeleider 
vanaf het tweede studiejaar. Dit bedrag omvat € 360,- voor de eerste 
begeleider en € 120,- voor de tweede begeleider. De student regelt de 
betaling van deze kosten zelf met zijn/haar scriptiebegeleiders. 

 De kosten voor de leeranalyse moeten worden besproken met een 
Analytisch Leertherapeut naar keuze. Het instituut kan daarin bemiddelen. 
Gemiddeld kost een sessie zo’n € 80,-. 

 Indien men slaagt voor alle PSBK-vereisten gedurende de opleiding, dient 
het daadwerkelijke certificaat te bestellen bij het CPION à € 75,-. Het 
instituut helpt bij de aanvraag. 

 
Het collegegeld kan, indien noodzakelijk, voor aanvang van een studiejaar 
worden aangepast aan de gestegen kosten volgens het indexcijfer voor 
collegegelden van het CBS. 
 
Het collegegeld of de aanbetaling is verschuldigd na ondertekening van uw 
inschrijvingsformulier en na de wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen. 
Betaling dient te geschieden vóór de in de factuur aangegeven datum. 
 

Termijnbetaling 
Het collegegeld kan ook in termijnen worden voldaan. Zie voor deze regeling het 
inschrijvingsformulier. Bij betaling in termijnen zullen kosten in rekening worden 
gebracht. 
 

Annuleringsregeling 
Zie het inschrijvingsformulier voor de regeling rond annulering van een 
inschrijving vóór aanvang van het collegejaar. 
 

Restitutie 
Indien een student in de loop van het jaar besluit te stoppen met de opleiding, 
kan een deel van het vooruitbetaalde collegegeld gerestitueerd worden voor 
zover het nog niet genoten onderwijs betreft. Reeds door het instituut gemaakte 
kosten voor o.m. ingehuurde docenten en overhead worden naar rato hierbij 
verrekend.  
 

Vergoeding studiekosten / belastingen 
Het Jungiaans instituut – Rump Academie voor Dieptepsychologie is een niet-
gesubsidieerde privéinstelling. Hierdoor bestaan er geen beurzen of 
fondsmogelijkheden. In sommige gevallen kan, in het kader van om- of 
bijscholing bij de daarvoor bestemde instanties om vergoeding van de 
studiekosten worden gevraagd. Mocht dit voor u van belang zijn dan is het 
instituut bereid om daaraan medewerking te verlenen.  

Het instituut is lid van de NRTO de Nederlandse Raad voor Training en opleiding 
en er loopt een aanvraag voor de STAP-regeling. Dit traject loopt nog, naar 
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verwachting kunnen studenten vergoeding gaan aanvragen voor het studiejaar 
2023-2024. Studenten kunnen dan mogelijk een beroep doen op de STAP-
regeling voor vergoeding van studiekosten. Of een aanvraag wordt toegekend 
door de overheid hangt af van iemands persoonlijke omstandigheden en van de 
hoeveelheid aanvragen die op dat moment landelijk worden gedaan. 

 
Studiepunten 

 
De opleiding heeft een vastgesteld aantal studiepunten. Deze zijn in deze 
studiegids vermeld. Ook de studielast wordt uitgedrukt in punten: één 
studielastpunt staat voor zes studie-uren. Als de studielast bijvoorbeeld vijf 
punten bedraagt, betekent dit een tijdsbesteding van circa 30 uren.  
 
De collegepunten geven het aantal uren college weer. Als voorbeeld: twee 
collegepunten betreffen twaalf college-uren.  
 
De studielastpunten samen met de collegepunten geven het uiteindelijke aantal 
studiepunten. Een collegedag van 4 studiepunten vertegenwoordigt dus 1 
collegepunt + 3 studielastpunten = 6 + 18 uren = 24 uren studie. 
 

 
Rooster en boekenlijst 

 
Het rooster en de boekenlijst voor het betreffende studiejaar zijn te vinden op het 
online onderwijsplatform (Gibbon). De desbetreffende toegangscodes worden 
voor het begin van het studiejaar per e-mail toegezonden. 
 

 
Beroepscode 

 
Voor afgestudeerde therapeuten van de opleiding bestaat een beroepscode. 
Deze beroepscode dient ondertekend te worden bij de uitreiking van het 
diploma. De therapeut is aan deze beroepscode gebonden en is 
verantwoordelijk voor de inachtneming ervan. De therapeut, cliënten en 
rechtspersonen kunnen zich jegens het door de desbetreffende 
beroepsvereniging ingestelde tuchtcollege op deze code beroepen, volgens de 
procedure die omschreven is in het tuchtreglement. 
 

 
Beroepsvereniging JVATN en VIT 

 
Afgestudeerden en studenten van de opleiding kunnen lid respectievelijk of 
aspirantlid worden van de Vereniging van Integraal Therapeuten (https://vit-
therapeuten.nl) .  
Ook kunnen zij lid worden van de alumnivereniging van de Jungiaanse 
Vereniging voor Analytisch Therapeuten Nederland (JVATN – www.jvatn.nl). 
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De beroepsvereniging stelt zich ten doel: 

· bewaking van de kwaliteit van de beroepsuitoefening met behulp van 
beroepscode, een klachtenprocedure, verplichte bij- en nascholing en een 
gericht toelatingsbeleid; 

· belangenbehartiging voor de leden door het bijhouden van een openbaar 
register van aangesloten therapeuten; 

· het ontwikkelen en bijhouden van contacten met overheid en zorgverzekeraars. 

De alumnivereniging stelt zich ten doel: 

· bevordering van onderzoek en research op het gebied van de Analytische 
Therapie; 

· ontwikkeling van de Analytische Therapie door middel van publicaties, lezingen, 
het organiseren van intervisiegroepen, studieactiviteiten en dergelijke; 

· bewaking van de kwaliteit van de beroepsuitoefening met behulp van een 
beroepscode, en een gericht toelatingsbeleid; 

 
 

Klachtenprocedure 
 
In het geval een student een klacht heeft met betrekking tot de opleiding heeft, 
kan zij of hij contact opnemen met het hoofd opleidingen a.i. van het instituut, 
mw. Sandra Duvnjak MSc. 
 
Binnen 2 weken zullen wij op de klacht reageren en binnen 6 weken wordt de 
klacht afgehandeld. 
 
Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de student hiervan 
binnen vier weken na indiening van de klacht in kennis worden gesteld, waarbij 
het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven 
wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. 
 
Wanneer de klacht volgens de student onvoldoende wordt opgelost, kan de 
student contact opnemen met de algemeen directeur van het instituut, mw. Elke 
Buitenhuis-Geene MA. Indien de student ook daarna niet tevreden is, bestaat de 
mogelijkheid om schriftelijk een klacht in te dienen bij de Raad van Advies. De 
brief kan gericht worden aan de administratie van het Jungiaans Instituut 
(info@jungiaansinstituut.nl) t.a.v. de Raad van Advies.  
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Het oordeel van de Raad van Advies is voor het Jungiaans instituut - Rump 
Academie voor Dieptepsychologie bindend; eventuele consequenties worden 
door ons zo snel mogelijk afgehandeld. 
 
Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de wijze van 
afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard in het 
persoonlijk dossier van de student. 
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DEEL 2 
 
 
 

OPLEIDING JUNGIAANS ANALYTISCHE THERAPIE® 
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HOOFDSTUK 1     EERSTE STUDIEJAAR 
 
 
ALGEMEEN 
 
 

Functie van het eerste studiejaar 
 
Het eerste studiejaar dient als een eerste kennismaking met de 
dieptepsychologie. Meer bepaald komen Freuds Psychoanalyse en Jungs 
Analytische Psychologie aan bod, alsook studiegebieden en thema’s die voor 
hen ter inspiratie dienden, zoals de alchemie en de mythologie. Studenten 
krijgen alvast een beetje gevoel voor het werken met symboliek. In dit jaar wordt 
ook een begin gemaakt met de Analytische Therapie, zoals die door Rump is 
ontwikkeld in het directe verlengde van Psychoanalyse en Analytische 
Psychologie. Én de eigen leeranalyse wordt opgestart na de jaarwisseling. 
 
 
STRUCTUUR 
 
 

Algemeen 
 
Het programma van het eerste studiejaar beslaat 128 studiepunten. Daarvan zijn 
192 uren college-uren op het instituut. 
 
 

Portfolio 
 
Gedurende het hele studiejaar, en ook de studiejaren die volgen, wordt gewerkt 
met een portfolio. Studenten verwerken hierin wekelijks wat ze geleerd hebben 
en wat dat voor ze persoonlijke betekent, al of niet aan de hand van een opdracht 
van de docent. Het portfolio dient meerdere doelen: het is een egodocument 
waarin de student verslag doet van de eigen ontwikkeling, het is een instrument 
aan de hand waarvan de opleiding de voortgang en de ontwikkeling kan volgen 
en beoordelen, en het kan dienst doen in voorkomende gevallen als lesmateriaal.  
 
Aan het eind van het collegejaar wordt de balans opgemaakt in een dag die 
geheel in het teken staat van de portfolio’s/ontwikkelingen van dat jaar. Indien er 
twijfel is over de capaciteiten van een student voor wat betreft doorstromen naar 
een volgend opleidingsjaar, wordt dat tijdig met de student besproken. Het 
portfolio dient hierbij als referentiemateriaal. 
 
Per jaar zijn er twee inlevermomenten voor het portfolio zoals dat tot op dat 
moment is gevorderd. Het eerste moment is in de kerstvakantie; het tweede 
moment is in de 3e week van mei. De beoordelaars hebben dan tijd om de 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
Studiegids 2022-2023    Pagina | 25  

 

portfolio’s te becommentariëren voor de lessen van januari, respectievelijk voor 
de afsluiting van het collegejaar. 
 
 

De groep 
 
Kennismaken met dieptepsychologie betekent voor de meesten het begin of het 
vervolg van een bijzondere persoonlijke reis. Ook het zelf in analyse gaan maakt 
daarvan een belangrijk onderdeel uit. Het is echter lang niet altijd een 
gemakkelijke reis. De diepte herbergt pijnlijke en soms angstige elementen die 
niet voor niets ver zijn weggestopt of -geraakt.  
Om voor iedereen de studie en de persoonlijke ontwikkeling zo goed en zo veilig 
mogelijk te laten verlopen, is het onontbeerlijk dat in de eigen jaargaan een 
veilig, accepterend en open klimaat heerst. In de opleiding besteden we daarom 
regelmatig expliciet aandacht aan het groepsproces. Iedereen draagt hierin een 
eigen verantwoordelijkheid; niettemin ziet de opleiding erop toe dat er voor 
iedereen mogelijkheid is tot ontwikkeling. De groep is in zichzelf al een 
leerschool voor de houding die van professionele therapeuten wordt verlangd. 
 
 

Vrijstellingen 
 
Vrijstellingen voor vakken zijn niet mogelijk, met een uitzondering voor studenten 
die al in het bezit zijn van een PSBK-certificaat. Zij kunnen onder voorwaarden in 
aanmerking komen voor enkele vrijstellingen voor de toetsen van de PSBK-
vakken, tenzij een toets ook als regulier onderdeel van het curriculum geldt. De 
vrijgestelde vakken worden financieel niet gecompenseerd. 
 
 

Seminars 
 
De student is verplicht om minimaal drie seminars (of workshops) per studiejaar 
te volgen. Deze vinden doorgaans plaats op de zondag. De prijs bedraagt voor 
studenten € 55,-. Volgt een student meer seminars dan strikt nodig, dan komt zij 
of hij in aanmerking voor een korting van 50% voor ieder extra seminar. 
 
 

Leeranalyse 
 
Van studenten wordt verwacht dat ze na de jaarwisseling beginnen met hun 
eigen leeranalyse. Hierbij geven we onder meer gehoor aan de overtuiging van 
Jung dat een therapeut de cliënt niet kan helpen voorbij een punt waar de 
therapeut niet zelf geweest is. De leeranalyse biedt de student de mogelijkheid 
als cliënt te ervaren hoe Analytische Therapie werkt. Tevens biedt het de student 
de mogelijkheid om, in het kader van de overdracht, te werken aan persoonlijk 
thema's. 
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De leeranalyse beslaat ten minste 30 uren en wordt gevolgd bij een van de 
aangewezen leertherapeuten die zijn aangesloten bij het instituut. Deze 
leertherapeuten zien erop toe dat de analyse wordt uitgevoerd zoals deze ook 
wordt gedoceerd aan het instituut. Leertherapeuten zijn ook in de vorm van 
supervisie en bijscholing nauw betrokken bij de opleiding. Alleen op die wijze 
kan een analyse binnen de lijn van de Analytische Therapie gegarandeerd 
worden. 
 
Het instituut kan helpen bij het zoeken naar een leertherapeut zo dicht mogelijk 
in de buurt. 
 
De kosten voor deze leeranalyse vallen buiten het collegegeld. 
 

Leeranalyseverslag 
Van de leeranalyse dient een verslag te worden gemaakt. Dit verslag moet 
uiterlijk aan het begin van het vierde studiejaar in het bezit zijn van het hoofd 
opleidingen. 
 
Het verslag van maximaal 5 pagina's bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Het leerdoel of de thema's waaraan gewerkt is. 
 Herkenning van werkwijzen die de Analytisch Therapeut heeft toegepast. 
 Het resultaat van de leeranalyse: wat is veranderd, waarop is zicht 

ontstaan? 
 Het leer- en/of groeiproces:  

o Welke bijdrage heeft de leeranalyse geleverd aan de eigen 
therapeutische ontwikkeling? 

o Welke bijdrage heeft de leeranalyse geleverd aan de ontwikkeling 
van het eigen mensbeeld? 

 
 

Toegang tot het volgend studiejaar 
 
Om deel te kunnen nemen aan het tweede studiejaar dient men een overall 
positieve beoordeling te verkrijgen op basis van het portfolio en de indrukken 
van docenten. Het hoofd opleidingen bepaalt uiteindelijk in samenspraak met de 
directie of een student kan worden toegelaten tot het volgende leerjaar. 
 
Daarnaast moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 

 De student heeft het afgelopen studiejaar minimaal drie seminars dan wel 
workshops gevolgd aan het instituut. 

 Alle vereiste betalingen voor het afgelopen studiejaar zijn voldaan. 
 Het collegeverzuim bedroeg het afgelopen studiejaar niet meer dan 10%. 
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Herkansing 
 
Voldoet het studieresultaat niet aan de inhoudelijke eisen, dan is een éénmalige 
herkansing van het studiejaar mogelijk. Men dient een studiejaar dus binnen 
twee jaar te halen. 
 
Het bewijs dat een studiejaar met goed gevolg is afgelegd, zal worden bewaard 
in het persoonlijk dossier van de student. Zo’n bewijs heeft, bij onderbreking van 
de studie, een geldigheidsduur van twee jaar. 
 
 

Evaluatiegesprek 
 
Persoonlijk contact met de student wordt door de opleiding als essentieel en 
waardevol ervaren. Daar is gedurende het hele jaar aandacht voor. Tegen het 
eind van het collegejaar zullen studenten worden uitgenodigd worden voor een 
evaluatiegesprek. Dit gesprek vindt plaats buiten de collegedagen op het 
instituut. Het functioneren en de houding van de student in de opleiding worden 
besproken en geëvalueerd. Het resultaat van het gesprek zal meegenomen 
worden bij de beoordeling ten aanzien van de overgang naar het volgende 
studiejaar.  
 
Los van dit evaluatiegesprek kunnen studenten altijd een voortgangsgesprek 
aanvragen bij het hoofd opleidingen, als daaraan behoefte is.  
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ONDERDELEN VAN HET EERSTE STUDIEJAAR 
 
 
Hieronder volgt een overzicht van de onderdelen van het eerste studiejaar 
inclusief de studiebelasting. 
 

Code Sub Onderwerp Studiepunten Docent 

DPSY 101 Introductiedag 4 Elke Buitenhuis-Geene 
DPSY 102 De ontdekking van het onbewuste 4 Ko Vos 

TPBH 101 Basishouding Analytisch Therapeut (PSBK) 4 Mathilde van Mil 

DPSY 103 Freud I: Sigmund Freud, leven en werk 4 Rico Sneller 

DPSY 104 Carl Gustav Jung, leven en werk 4 Laurens Wolters 

DPSY 105 Freud II: Afweermechanismen 4 Rico Sneller 
DPSY 106 Het Collectieve Onbewuste 4 Anne Pauen 

SYMB 101 Symbolisch Bewustzijn I 4 Tjeu van den Berk 

SYMB 102 Symbolisch Bewustzijn II 4 Tjeu van den Berk 

DPSY 107 Diverse zieners vanuit levensfilosofie en 
dieptepsychologie  

4 Ko Vos 

DPSY 108 Archetypen I 4 Anne Pauen 

DPSY 109 Archetypen II 4 Anne Pauen 

TPBH 102 De taal van het lichaam 4 Christina Wintels 

DPSY 110 Dieptepsychologische Instrumenten 4 Laurens Wolters 

DPSY 111 Dieptepsychologische Instrumenten 4 Laurens Wolters 

ANAT 101 Archetypische krachten van het C.O.M. I 4 Elke Buitenhuis-Geene 

PPNP 101 Introductie pre- en perinatale psychologie 4 Sandra Duvnjak 

ANAT 102 Archetypische krachten van het C.O.M. II 4 Elke Buitenhuis-Geene 

VERH 101 Mythologie 4 Myriam Hellings 

TPBH 103 De taal van het lichaam 4 Christina Wintels 

SYMB 103 Jung en Alchemie 4 Ko Vos 

ANAT 103 Inleiding in de Analytische Therapie 4 Sandra Duvnjak 

TPBH 104 De taal van het lichaam 4 Christina Wintels 

TPBH 105 Basishouding Analytisch Therapeut (PSBK) 4 Mathilde van Mil 

ANAT 104 Interventietraining: Diagnostiek 4 Elke Buitenhuis-Geene 

ANAT 105 Interventietraining: Diagnostiek 4 Iris Wimmers 

ANAT 106 Interventietraining: Diagnostiek 4 Iris Wimmers 
WYRE 101 Jung en Religie 4 Jacob Slavenburg 

WYRE 102 Religieuze uitingen 4 Jacob Slavenburg 

ANAT 107 Interventietraining: Diagnostiek 4 Toon Verberne 

DPSY 112 Jung en Synchroniciteit 4 Rico Sneller 

   
 

 
PORT 101 PORTFOLIO / JAARAFRONDING 4 Mathilde van Mil 
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STUDIEONDERDELEN 
 
 
Van de studenten wordt verlangd dat zij zowel theoretische kennis als praktische 
vaardigheden met betrekking tot verschillende gebieden kunnen aantonen. Deze 
kennis wordt in het eerste studiejaar opgedaan in de onderstaande 
studieonderdelen: 
 

Studiegebied Studiepunten Studie-uren 
DIEPTEPSYCHOLOGIE 48 288 
THERAPEUTISCHE BASISHOUDING 20 120 
SYMBOLIEK 12 72 
VERHALEN 4 24 
ANALYTISCHE THERAPIE 28 168 
PRE- EN PERINATALE PSYCHOLOGIE 4 24 
WIJSHEID EN RELIGIE 8 48 
PORTFOLIO 4 24 
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BESCHRIJVING STUDIEONDERDELEN EERSTE STUDIEJAAR 
 
 
 
DPSY 101 DIEPTEPSYCHOLOGIE  
 

Introductiedag 
Elke Buitenhuis-Geene MA 

 
Hoorcollege, 4 studiepunten  

 

De eerste dag van de opleiding staat in het teken van elkaar ont-moeten en leren 
kennen. Daarnaast wordt de student meegenomen in een overview van de 
opleiding, wat kun je verwachten en welke vragen roept dat op. En er is een 
‘roadmap’ van de Analytische Therapie. Een eerste kennismaking met de rode 
draad van de Jungiaans Analytische Therapie zoals die op geen andere plek 
wordt gegeven. Er wordt een bodem gelegd en haakjes gemaakt waar veel van 
wat er komen gaat op kan landen en aan kan hangen. Uiteindelijk zal het een 
geheel worden. Er is veel ruimte voor vragen en informatie delen. 

 
 
DPSY 102 DIEPTEPSYCHOLOGIE 
 

De ontdekking van het onbewuste 
Drs. Ko Vos  

 
Hoorcollege, 4 studiepunten  

 
Tussen duiveluitdrijving vanuit de kerk en de psychoanalyse van Freud bevindt 
zich een eeuw waarin het belang van het rapport tussen behandelaar en cliënt 
wordt ontdekt. Eerst krijgt dit vorm via de ontdekking van het "dierlijk 
magnetisme"; even later ontstaat hieruit de hypnosetechniek. We onderzoeken 
de wonderlijke en spannende ontwikkelingen in de 19e eeuw. Rond 1880 krijgt 
een herwaardering van hypnose als behandeling van hysterische patiënten een 
goede voet aan de grond in Frankrijk. We besteden aandacht aan de rivaliteit 
tussen de Parijse school van Charcot en de Nancy-school van Liébeault en 
Bernheim. Het is Freud zelf die zowel bij Charcot als bij Liébeault een tijdje in de 
leer gaat; oorspronkelijk als neuroloog, maar eenmaal terug in Wenen blijkt hij 
bezeten door de mogelijkheden van hypnose, die hij in Frankrijk heeft gezien. 
Jung grijpt terug op nog eerdere bronnen van het ontdekken van het onbewuste 
vanuit de wijsheid van Griekse en Middeleeuwse zieners. 

 
Aanbevolen literatuur:  

 Henri F. Ellenberger (1981), The Discovery of the Unconscious. Basic 
Books. ISBN: 0465016731 

 C.G. Jung (1981), Het Ik en het onbewuste. ISBN: 9789060771259 
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TPBH 101 THERAPEUTISCHE BASISHOUDING 
 

De relatie met jezelf en de ander (PSBK) 
Mathilde van Mil MSc MSc 

 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
In de Analytische Therapie is de therapeutische relatie de meest bepalende factor 
in het welslagen van een behandeling. De therapeut dient als mens de andere 
mens tegemoet te kunnen treden waardoor hij geen buitenstaander kan zijn, 
maar als mens ook zicht moet hebben op zichzelf. Deze werkcolleges staan dit 
jaar in het teken van  ‘Ken U Zelve’ naar het beroemde opschrift op de tempel van 
Delphi. Om jezelf te doorgronden moet je die vragen, gevoelens en ervaringen 
aandurven die je liever vergeet, maar waarmee anderen je confronteren. ‘De 
ander maakt mij ik’ (Paul van Tongeren 2013). Daarnaast staat het vaardig worden 
in een aantal basisvaardigheden centraal dit jaar. 

 
Verplichte literatuur:  

 Beroepscode voor Analytisch Therapeuten, beschikbaar via het 
instituut. 

 Studenten krijgen een hand-out 
 
 
DPSY 103 DIEPTEPSYCHOLOGIE 
 

Freud I: Sigmund Freud, Leven en werk 
Dr. Rico Sneller 
 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
Er is geen psycholoog wiens invloed zo groot was als Sigmund Freud. Zijn 
onderzoek legde de basis voor de meeste ontwikkelingen in de  psychologie na 
hem. Op zijn beurt was Freud een doorgeefluik van belangrijke intuïties en 
inzichten uit de 19e eeuw. Freud had de ambitie had om de menselijke psyche 
een eigen werkzaamheid toe te schrijven, voorbij haar bepaling door enkele 
lichaamsfuncties. Terwijl Freud zich opstelde als wetenschapper, zonder enige 
levensbeschouwelijke pretenties, moest hij gaandeweg ontdekken dat hij met 
psyche een geheim had ontrafeld waarvan het belang wel degelijk 
levensbeschouwelijke en filosofische implicaties heeft. Het verbaast dan ook niet 
dat het werk van Freud, vooral in Frankrijk, op het menu van de filosofie is komen 
te staan. Welk psychologisch, levensbeschouwelijk of filosofisch standpunt men 
ook huldigt, niemand kan om Freud heen. Deze les staat in het teken van een 
nadere kennismaking met het belangrijkste inzichten en begrippen uit het werk 
van Freud. 

 
Aanbevolen literatuur: 
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 Ellenberger, H., The Discovery of the Unconscious. Basic Books, 
1970. ISBN: 9780465016730 

 Peter Gay, Freud. Pionier van het moderne leven.  De psychologie 
van Carl G. Jung. Amsterdam: De Bezige Bij. ISBN: 9789023417972 

 Herman Westerink, Het schuldgevoel bij Freud. Een duister spoor. 
Amsterdam: Boom. ISBN: 9789085061243 

 S. Freud, Selbstdarstellung, in: Gesammelte Schriften XIV. Werke 
aus den Jahren 1925-1931.  

 Harry Stroeken, Nieuw psychoanalytisch woordenboek. Amsterdam: 
Boom, 2000. ISBN: 905352617X 

 
 
DPSY 104 DIEPTEPSYCHOLOGIE 
 
  Carl Gustav Jung, Leven en werk  

Laurens Wolters MSc MSc 
 

Hoorcollege, 4 studiepunten 
 

Informatie volgt. 
 

Verplichte Literatuur: 
 Hall, C.S., De psychologie van Freud, Ad Donker B.V., 

9789061001928: In zijn geheel bestuderen.   
 Yalom I., Nietzsches tranen, Balans Uitgeverij, 9789460039423: In 

zijn geheel bestuderen. 
 

Aanbevolen literatuur: 
 Ellenberger, H. (1981), The Discovery of the Unconscious, Basic 

Books, ISBN: 0465016731. 
 
 
DPSY 105 DIEPTEPSYCHOLOGIE 

 
Freud II, Afweermechanismen 
Dr. Rico Sneller  

 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
Afweermechanisme zijn manieren waarop de psyche omgaat met problematische 
of bedreigende impulsen. Ze dienen ertoe om het ‘Ik’ te beschermen tegen zulke 
aanvallen. Afweermechanismen spelen een rol in het latere werk van Freud, en 
zijn uitgewerkt en gesystematiseerd door verschillende van zijn volgelingen. 
Bekende voorbeelden van zulke mechanismen zijn sublimatie, verdringing en 
rationalisatie (maar er zijn er meer, zoals we zullen zien). In dit college gaan we in 
op het model van ‘psychische entiteiten’ van Freud (Ich, Überich en Es), hun 
onderlinge relatie en dynamiek, en op de functie van afweermechanismen 
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daarbinnen. Ook gaan we in op de functie van afmeermechanismen in de 
psychoanalytische therapie. In de tweede helft van dit college onderzoeken we 
afweermechanismen in dagelijks taalgebruik, grappen, versprekingen en andere 
zogenaamde Fehlhandlungen. 
 
Aanbevolen literatuur: 

 S. Freud, Das Ich und das Es, in: Gesammelte Schriften XIII. 
 S. Freud, Die Verdrängung, in: Gesammelte Schriften X. Werke aus 

den Jahren 1913-1917. 
 S. Freud, Die Verneinung, in: Gesammelte Schriften XIV. Werke aus 

den Jahren 1925-1931. 
 

 
 
DPSY 106 DIEPTEPSYCHOLOGIE 
 

Jung II, Het Collectieve Onbewuste  
Anne Pauen 

 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
Tijdens deze lesdag staat het thema (collectief) bewustzijn centraal. De   

 student krijgt een indruk van welke (filosofische/psychologische)   
 stromingen hierover uitspraken doen of hebben gedaan, die relevant zijn om het 
 thema collectief onbewuste in een kader te kunnen plaatsen, dat past in onze 
 tijd. 
 

De doelen van deze les: 
Het thema vanuit verschillende waarnemingsniveau’ s laten ervaren: mentaal,  

 emotioneel en fysiek. Vanuit de opgedane eigen ervaring, de theorie beter  
 kunnen plaatsen. Kennis maken met systemische werkvormen. Kennis maken met 
 verschillende stromingen die allen uitspraken doen over het (collectief)  
 onbewuste. Door een brede invalshoek een meer genuanceerd beeld verkrijgen. 
 
 Materiaal: 

 Bijhouden van een logboek van de ervaringen van deze driedaagse 
module. 

 
 
SYMB 101 SYMBOLIEK 
 
  Symbolisch Bewustzijn I  

Dr. Tjeu van den Berk 
 

Hoorcollege, 4 studiepunten 
 

In onze westerse cultuur werd de verbeelding eeuwenlang aan de dichters 
overgelaten en stond zich-iets-verbeelden gelijk aan zich-iets-inbeelden. Het 
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verbeeldend bewustzijn, ook wel symbolisch bewustzijn genoemd, stond centraal 
in de inwijdingsriten van de oude mysteriegodsdiensten en speelt eveneens sterk 
door in de hedendaagse esthetisering van het wereldbeeld. Religie en kunst 
bestaan bij de gratie van symbolen, dat wil zeggen, bij de gratie van een 
verbeelde werkelijkheid. Grote klassieke filosofen en kerkvaders waren gevoelig 
voor dit schouwend vermogen van de mens. Zij noemden hun inwijding in de 
symbolische werkelijkheid 'mystagogie', een agogie in het mysterie van het 
bestaan. Carl Gustav Jung heeft een vurig pleidooi gehouden voor dit 
symboliserend vermogen van de mens. In dit college wordt uitgebreid ingegaan 
op deze symbolische werkelijkheid, ook wel de derde werkelijkheid genoemd, 
naast de rationeel-subjectieve en de empirisch-objectieve. 
 
Verplichte literatuur:  

 Tjeu van den Berk (1999), Mystagogie: Inwijding in het symbolisch 
bewustzijn. Meinema. Hoofdstukken: 7, 8 en 9. 

 
 
 
SYMB 102 SYMBOLIEK 
 

Symbolisch Bewustzijn II  
Dr. Tjeu van den Berk 

 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
Zoals bij SYMB 101. 

 
 
 
DPSY 107 DIEPTEPSYCHOLOGIE 
 

Diverse zieners vanuit levensfilosofie en dieptepsychologie  
Drs. Ko Vos 
 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

Wanneer er gesproken wordt over het onbewuste in de 19e eeuw zijn er reeds 
millennia diverse inzichten die rondom dit begrip bestaan. Vanuit wijsheid van 
Kierkegaard, Schopenhauer en Nietzsche wordt gewezen wat de komende mens 
van de 20e en 21e eeuw aan geestelijke druk en kwellingen van diepe gevoelens 
te verduren zal krijgen. En wordt richting gewezen hoe daarmee omgegaan kan 
worden. 

In deze les kunnen studenten vernemen dat er diverse onbewustes werkzaam 
zijn, alsook hogere delen door de transformerende kracht van het innerlijk. 
Schopenhauer en Jung lieten hun inzichten daarover beïnvloeden door Oosterse 
wijsheid (Upanishads,Bhagavad Gita) en andere tradities die tot het grote 
geheugen van de mensheid behoren. Deze geven handreikingen om met 
levenspijn en varianten van leed om te gaan. 
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Aanbevolen literatuur:  
 Zal tijdens het college genoemd worden. 

 
 
DPSY 108 DIEPTEPSYCHOLOGIE 
 

Archetypen I   
Anne Pauen 
 
Werkcollege, 4 studiepunten 
 

Tijdens deze lesdag staat de beleving van de archetypen EGO 
en ZELF centraal. 
We werken met systemische werkvormen in combinatie met de Jungiaanse 
methode: ‘De reis van de held’. 
Aan het einde van de dag voelt de student aan de hand van zijn/haar persoonlijke 
beleving het verschil tussen de waarneming van het EGO en die van het ZELF. 
De theorie wordt benaderd vanuit de Jungiaanse psychologie 
als ook vanuit de Vedanta filosofie. 

 
Materiaal: 

 Bijhouden van een logboek van de ervaringen van deze driedaagse 
module. 
 

 
DPSY 109 DIEPTEPSYCHOLOGIE 
 

Archetypen II  
Anne Pauen  
 
Werkcollege, 4 studiepunten 
 

Tijdens deze lesdag staat de beleving van de archetypen ANIMA en ANIMUS 
centraal. 
We werken met systemische werkvormen in combinatie met de Jungiaanse 
methode: ‘De reis van de held’. 
Aan het einde van de dag voelt de student aan hand van zijn/haar persoonlijke 
beleving het verschil tussen het mannelijke en vrouwelijke deel in hem of haarzelf. 
De theorie wordt benaderd vanuit de Jungiaanse psychologie als ook vanuit de 
Vedanta filosofie. 

 

Materiaal: 
 Bijhouden van een logboek van de ervaringen van deze driedaagse 

module. 
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TPBH 102 THERAPEUTISCHE BASISHOUDING 
 

De taal van het lichaam 
Christina Wintels MaDT BC-DMT 

 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
De eerste kennismaking met de wereld om ons heen verloopt via het lichaam, is 
zintuiglijk en non- ofwel pre-verbaal. De wijze waarop we worden vastgehouden, 
verzorgd en ruimte krijgen om te leren en te ontdekken vormt het begin van ons 
lichaams- en zelfbewustzijn. De relatie met ons eigen lichaam, lichaamsbeeld, 
bewustzijn van affectieve staten, aangeven van grenzen, kortom het lichamelijke 
zelf, informeert ons hoe we handelen, voelen en denken. Deze innerlijke 
verbinding en expressiviteit vormen een co-creatieve relatie. Het laat zien hoe we 
in de wereld staan en welke betekenis we geven aan wat we waarnemen. We 
kunnen het direct ervaren en observeren zowel in onszelf als in het 
interpersoonlijke contact. 
 
N.B.: ’s ochtends les voor de halve groep, ’s middags de andere helft. 
 
Verplichte literatuur:  

 De student krijgt 2 opdrachten mee vanuit de lichaams- en 
persoonlijke ervaringen tijdens de les. Deze dienen uitgewerkt te 
worden en 4 weken later geüpload (ingediend) te worden. 

 
Aanbevolen literatuur:  

 Hackney, P. (2002). Making connections: Total body integration 
through Bartenieff Fundamentals. New York: Routedge.  

 Moore, C.L. & Yomamoto, K. (2000). Beyond words; movement 
observation and analysis. Cordon and Breach Science Publishers. 

 
 
 
DPSY 110 DIEPTEPSYCHOLOGIE 
 

Dieptepsychologische Instrumenten I 
Laurens Wolters MSc MSc 

 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
 Informatie volgt.  
 

Verplichte literatuur: 
 Hamaker-Zondag, K.M. , Jungs psychologische typen in de praktijk, 

Symbolon Uitgeverij, 9789074899390: In zijn geheel bestuderen.  
 
Aanbevolen literatuur: 

 Jung, C.G., Psychologische typen, Lemniscaat, 9789056373535 
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DPSY 111 DIEPTEPSYCHOLOGIE 
 

Dieptepsychologische Instrumenten II 
Laurens Wolters MSc MSc 

 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
Zoals bij DPSY 110. 

 
 
 
ANAT 101 ANALYTISCHE THERAPIE 
 

Archetypische krachten van het C.O.M. ® I 
Elke Buitenhuis-Geene MA 

 
Werkcollege, 4 studiepunten 
 

In de Analytische Therapie werken we met archetypische krachten en symboliek, 
omdat we via deze weg in contact kunnen komen met het onbewuste. Deze les is 
erop gericht om je kennis te laten maken met deze krachten en hun verhouding 
tot belangrijke psychologische thema’s. Je leert de symbolische betekenis van de 
archetypische krachten te herkennen, om op een andere laag te luisteren naar 
bijvoorbeeld je cliënt. We gaan door middel van eigen voorbeelden, liedjes en 
het gesprek kijken hoe thema’s zich steeds weer laten zien en welke krachten 
daar dan weer zichtbaar mee worden. Zo leer je stap voor stap de taal van het 
onbewuste kennen en ermee werken. 

 
Literatuur volgt. 
 
 

 
PPNP 101 PRE- EN PERINATALE PSYCHOLOGIE 
 

Introductie Pre- en perinatale psychologie 
Sandra Duvnjak MSc 

 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
In de psychologie, verloskunde en geneeskunde is nagenoeg geen aandacht 
voor de invloed van pre, – en perinatale imprints, angsten of trauma’s die onszelf, 
onze dierbaren en cliënten kunnen beïnvloeden. Daar komt langzaam 
verandering in. In dit college volgt een state of the art overzicht van deze 
problematiek en het belang daarvan. 

 
Literatuur: volgt. 
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ANAT 102 ANALYTISCHE THERAPIE 
 

Archetypische krachten van het C.O.M. ® II 
Elke Buitenhuis-Geene MA 

 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
Zie ANAT 101. 

 
 
 
VERH 101 VERHALEN 
 

Mythologie  
Myriam Hellings MSc 

 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
Ieder mens is uniek en tegelijk zijn we eender. We zijn universeel in ‘dat wat ons 
mens maakt’ en bijzonder in de wijze waarop we daar uiting aan geven. 
Paleoantropologie, genetica, embryologie en biologie geven inzicht in ontstaan, 
ontwikkeling en werking van lichaam, geest en gedrag. Het brein wordt veelal 
gezien als de aansturende kracht. Mythologie geeft inzicht in aloude universele 
levenspatronen, drijfveren, rituelen en manieren waarop de mens betekenis 
verleent aan wat hem overkomt. Archetypen in het onbewuste worden veelal 
gezien als de aansturende kracht. In dit college verkennen we verschillende 
soorten mythen en brillen waardoor we ze kunnen beschouwen. We duiken 
onder de oppervlakte om de symbolische betekenis van een mythe op te graven 
en ervaren. 
 
Aanbevolen literatuur:  

 Joseph Campbell (2020), De held met de duizend gezichten: De 
archetypische reis van de held in mythen en verhalen. Ankh-Hermes. 

 
 
 
 
TPBH 103 THERAPEUTISCHE BASISHOUDING 
 

De taal van het lichaam 
Christina Wintels MaDT BC-DMT 

 
Werkcollege, 4 studiepunten 
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De relatie tussen lichaam, psyche en geest is niet statisch maar een voortdurend 
proces van transformatie. Verander je iets in het ene, dan heeft dat gevolgen voor 
het andere. Onze ademhaling, lichaamshouding, bewegingspatronen en -
intenties laten somatische processen en interacties zien die het verhaal vertellen 
over onze levenservaringen en de ontwikkeling die we doormaken. Je hier 
bewust van te worden start met de vraag: ‘En hoe zit dat bij mij..?’ 

 
N.B.: Er wordt gewerkt met een halve groep. De andere helft krijgt een opdracht. 
 
Verplichte literatuur:  

 De student krijgt 2 opdrachten mee vanuit de lichaams- en 
persoonlijke ervaringen tijdens de les. Deze dienen uitgewerkt te 
worden en 4 weken later geüpload (ingediend) te worden. 

 
Aanbevolen literatuur:  

 Hackney, P. (2002). Making connections: Total body integration 
through Bartenieff Fundamentals. New York: Routedge.  

 Moore, C.L. & Yomamoto, K. (2000). Beyond words; movement 
observation and analysis. Cordon and Breach Science Publishers. 

 
 
 
 
SYMB 103 SYMBOLIEK 
 

Jung en Alchemie 
Drs. Ko Vos 

 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
Onze levensloop kent een aantal fasen waarin het problematische met 
bijbehorende hoogte – en dieptepunten zich aandient. Vanuit de aloude Griekse 
wijsheid heeft Jung herontdekt dat inzichten die het alchemistische als werkzame 
krachten van het innerlijk zijn, ondersteunend kunnen zijn in het toepassen van 
zijn analytische psychologie. Naast de basisbegrippen zullen de psychische 
inhouden van het alchemistische besproken worden. Eveneens komt de 
fasegewijze transformatie en individuatie vanuit deze benadering aan bod. Het 
innerlijk werkzame van de symbolen en het innerlijk ervaren ervan zullen 
verbonden worden met benaderingen van Analytische Therapie. Het 
herscheppende vermogen evenals de alchemistische symbolen van het Zelf 
zullen ter sprake komen. 

 
Aanbevolen literatuur: 

 J.H. van Birgelen & P.E. De Vries-Ek (1999), Alchemie en 
Psychologie. Lemniscaat. 

 C.G. Jung (1995), Verlossing in de alchemie [Verzameld Werk, Deel 
6, hoofdstukken 1 t/m 4). Lemniscaat. 
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ANAT 103 ANALYTISCHE THERAPIE 
 

Inleiding in de Analytische Therapie  
Sandra Duvnjak MSc 

 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
De Analytische Therapie van Harry Rump is een directe voortzetting van het werk 
van met name Freud en Jung. Anders dan Jung heeft Rump een complete 
therapielijn vormgegeven waarbij archetypische krachten, een gedeeld Ik, en een 
gelaagd bewustzijn/onbewuste belangrijke elementen zijn in het mensbeeld. In 
dit college wordt helder hoe Freudiaanse en Jungiaanse begrippen en principes 
hun plek hebben in de Analytische Therapie. Daarnaast worden de belangrijkste 
begrippen uit de Analytische Therapie theoretisch en in samenhang behandeld, 
waaronder Momentaan en Gedissocieerd Bewustzijn, complexwerking, 
neurotische en psychotische organisatie, het mannelijke en het vrouwelijke in 
ieder, en overdracht in psychologische en in kosmologische zin. 

 
Verplichte literatuur: 

 C.G. Jung, “Problemen der Moderne Psychotherapie”, Hoofdstuk I 
uit Zielsproblemen van deze tijd. L.J. Veen.  
Deze tekst wordt beschikbaar gesteld via Gibbon. 

 
Aanbevolen literatuur:  

 Harry Rump (2019), Complexen Theorie. Theorie en functie van 
complexen. Jungiaans Instituut. 

 
 
 
TPBH 104 THERAPEUTISCHE BASISHOUDING 
 

De taal van het lichaam 
Christina Wintels MaDT BC-DMT 

 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
De relatie tussen lichaam, psyche en geest is niet statisch maar een voortdurend 
proces van transformatie. Verander je iets in het ene, dan heeft dat gevolgen voor 
het andere. Onze ademhaling, lichaamshouding, 
bewegingspatronen en -intenties laten somatische processen en interacties zien 
die het verhaal vertellen over onze levenservaringen en de ontwikkeling die we 
doormaken. Je hier bewust van te worden start met de vraag: ‘En hoe zit dat bij 
mij..?’ 
 
N.B.: Er wordt gewerkt met een halve groep. De andere helft krijgt een opdracht. 
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Verplichte literatuur:  
 De student krijgt 2 opdrachten mee vanuit de lichaams- en persoonlijke 

ervaringen tijdens de les. Deze dienen uitgewerkt te worden en 4 
weken later geüpload (ingediend) te worden. 

 
Aanbevolen literatuur: 

 Hackney, P. (2002). Making connections: Total body integration 
through Bartenieff Fundamentals. New York: Routedge.  

 Moore, C.L. & Yomamoto, K. (2000). Beyond words; movement 
observation and analysis. Cordon and Breach Science Publishers. 

 
 
 

TPBH 105 THERAPEUTISCHE BASISHOUDING 
 

Verwerking in expressie en relatie (PSBK) 
Mathilde van Mil MSc MSc 

 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
Deze dag staan het individuele ontwikkelingsproces, de voortgang en de 
evaluatie daarvan in deze module en opleiding centraal. Daarnaast gaan we 
werken met ervaringsgerichte oefeningen in de basisvaardigheden van de 
Analytisch Therapeut. Aan bod komen verder het individuatieproces en zijn 
symbolen, projectie, schaduwmechanisme, overdracht en tegenoverdracht en 
complexwerking, 
 
Verplichte literatuur:  

 Wordt uitgereikt in een hand-out.  
 

Aanbevolen literatuur:  
 Karen M. Hamaker-Zondag (2008), Het projectiemechanisme in de 

praktijk. Symbolon. 
 Maureen Murdock (2008), De weg van de heldin. Symbolon. 
 Conny Zweig & Jeremiah Abrams (1993), Ontmoeting met je 

schaduw: De potentiële kracht van de donkere, onderdrukte kant van 
je psyche. Servire. 

 
 
 
ANAT 104 ANALYTISCHE THERAPIE 
 

Interventietraining: Diagnostiek Als-Dan 
Elke Buitenhuis-Geene MA 

 
Interventietraining, 4 studiepunten 
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Vandaag gaat het over de eerste interventie in de Analytische Therapie, de Als-
Dan, die thuishoort in de diagnosefase. De cliënt komt met een hulpvraag maar 
dat is vrijwel nooit wat er werkelijk aan de hand is. Er speelt doorgaans een 
dieper thema waar de client zich niet eens van bewust is, en dat thema komt de 
cliënt bij herhaling tegen in zijn/haar leven. Kort gezegd: de vraag waar de cliënt 
mee binnenkomt is nooit waar het om gaat. De bedoeling van de Als-Dan-
interventie is dus om voorbij de vraag van de cliënt het diepere thema te 
ontdekken.  

 
Aanbevolen literatuur:  

 H.A.J. Rump (2018). Geesteswetenschap en Analytische Therapie, 
Jungiaans Instituut. 

 
 
 
ANAT 105 ANALYTISCHE THERAPIE  
 

Interventietraining: Diagnostiek 
Drs. Toon Verberne MSc. 

 
Interventietraining, 4 studiepunten 

 
De tweede interventie in de Analytische Therapie is het uitvragen van de ouders. 

 Een belangrijk onderdeel van de diagnose. Hier komt wat meer inzicht in de  
 eigen (tegenstrijdige) gevoelens in combinatie met de mogelijkheid om er  
 woorden aan te kunnen geven. Deze omschrijvingen klevend aan gevoelens en 
 herinneringen komen in zelfstandig naamwoorden (kernprincipes) nog scherper 
 in de bewustwording en kunnen zo leiden tot een pijnlijk maar nodig besef. 

De manier waarop we onze ouders beleefd hebben komt vele malen terug in het 
 therapieproces. 

Vandaar dat het van wezenlijk belang is dat de client een duidelijk beeld krijgt  
 van zowel vader als moeder. 

 
Aanbevolen literatuur:  

 H.A.J. Rump (2018). Geesteswetenschap en Analytische Therapie, 
blz. 152-155, Jungiaans Instituut. 

 H.A.J. Rump (2021).  Handboek Dieptepsychologische Diagnostiek 
blz. 170-174, Jungiaans Instituut. 

 
 

 
ANAT 106 ANALYTISCHE THERAPIE  
 

Interventietraining: Diagnostiek 
Drs. Toon Verberne MSc. 

 
Interventietraining, 4 studiepunten 
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De derde interventie in de Analytische Therapie is het doornemen van de relaties. 
Het is een logisch vervolg op de vorige interventie, omdat bij het uitvragen van 
de relaties de ouders ook weer terugkomen in een zekere zin. De verbinding met 
het beeld van de ouders wordt duidelijker zichtbaar en cognitief bewust. Als 
therapeut ga je op zoek naar terugkerende elementen in de relaties en laat je de 
cliënt ontdekken waar er confrontaties zijn met eigen delen. Waarop vindt er 
aansluiting en wanneer houdt de hechting op? Om met de woorden van Harry 
Rump te spreken: “Een relatie is het grootste slagveld dat er bestaat”. 

 
Verplichte literatuur 

 H.A.J. Rump (2020), Analytische Therapie [Tweede druk], Jungiaans 
Instituut, blz. 53, blz. 114, blz. 163. 

 H.A.J. Rump (2020), Handboek Dieptepsychologische Diagnostiek, 
Jungiaans Instituut, blz. 174. 

 H.A.J. Rump (2018), Geesteswetenschap en Analytische Therapie, 
Jungiaans Instituut,  blz. 155-156. 

 
 
 
WYRE 101 WIJSHEID EN RELIGIE 
 

Jung en Religie 
Drs. Jacob Slavenburg 

 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
Jung zei eens: De mens is een homo religionis. Volgens hem was de mens van 
nature religieus en was de religieuze functie niet minder sterk dan de seksuele en 
agressieve instincten. Hij ging zelfs nog verder en zei dat al zijn patiënten boven 
de vijfendertig à veertig, wanneer ze naar hem toe kwamen, altijd in de eerste 
plaats een religieus probleem hadden. We gaan dieper in op wat Jung onder 
religie verstond en op het fenomeen religie in het algemeen. 

 
Verplichte literatuur:  

 De syllabus Jung en de Religie is beschikbaar via gibbon. 
 

Aanbevolen literatuur: 
 C.G. Jung (1982), Psychologie en religie: De Terry Lectures. 

Lemniscaat. 
 C.G. Jung (1998), Antwoord op Job. Lemniscaat. 
 Rudolf Otto (2002), Het Heilige. Abraxas. 

 
 
 
WYRE 102 WIJSHEID EN RELIGIE 
 

Religieuze uitingen 
Drs. Jacob Slavenburg 
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Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
Deze lesdag staat geheel in het teken van archetypische beelden die doorwerken 
in de psyché, geïllustreerd aan de hand van onder meer het Egyptische 
Dodenboek en de mythen van Isis en Inanna.  
 
Verplichte literatuur:  

 Jacob Slavenburg (2017), Een reis langs de mysteriën. Walburg 
Pers. 

 
Aanbevolen literatuur:  

 Het Egyptische Dodenboek, Ankh Hermes, 1985. 
 Henriette Broekema (2013), Inanna, meesteres van hemel en aarde. 

Elikser. 
 
 
 
 
DPSY 112 DIEPTEPSYCHOLOGIE 
 

Synchroniciteit 
Dr. Rico Sneller 

   
Hoorcollege, 4 studiepunten 

       
‘Causaliteit’ domineert de verklaringswijzen in wetenschap en samenleving: een 
gebeurtenis of proces geldt als ‘verklaard’ wanneer een oorzaak is aangegeven. 
Psychische processen laten zich niet altijd (nooit?) verklaren. Jung introduceert 
een alternatief principe, dat a-causaal is. Om dit principe te kunnen inzien, is het 
belangrijk dat we tegelijk de mogelijkheid van andersoortige, ‘niet-ik-matige’ 
bewustzijnsposities overwegen. In deze bijeenkomst onderzoeken we met Jung 
het bestaansrecht van zulke alternatieve bewustzijnsposities. 
 
Verplichte literatuur:  

 C.G. Jung (2000), Synchroniciteit. Een beginsel van a-causale 
verbondenheid. Lemniscaat. 

 
Aanbevolen literatuur: 

 Rico Sneller (2020), ‘Synchronicity: Between Wholes and Alterity’ in: 
Roderick Main, David Henderson & Christian McMillan (eds.), 
Holism: Possibilities and Problems. Routledge. 

 Rico Sneller (2020), Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and 
the Soul. Cambridge Scholars. 
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ANAT 107 ANALYTISCHE THERAPIE  
 

Interventietraining: Diagnostiek 
Toon Verberne MSc 

 
Interventietraining, 4 studiepunten 

 
De vierde interventie in de Analytische Therapie is het opnemen van de 
levensgeschiedenis. Dit zijn alle voor de cliënt als belangrijk ervaren 'life events', 
in chronologische volgorde. De lichamelijke diagnostiek hoort hier ook bij. De 
cliënt kan meestal uitgebreid vertellen over die situaties, die helder en bewust 
zijn. Die verhalen heeft hij immers al vaker verteld. Nu is het zaak om daarnaast 
zicht te krijgen op de minder bewuste ervaringen en de vage (vaak pijnlijke) 
verhalen waar (bijna) aan voorbij wordt gegaan. Herhalingen (uitingen van de 
zielsprocessen) gaan opvallen. Bovendien wordt duidelijk of de zwaarte van de 
uitwerking van de energie sterker of zwakker wordt gedurende het leven. De 
therapeut creëert met zijn doorvragen en dieper ingaan op de zaken een 
‘opzetje’ naar de daadwerkelijke catharsis die na deze interventie volgt. 

 
De theorie van de interventie ‘opnemen van de levensgeschiedenis’ wordt kort 
uitgelegd en de technieken worden toegelicht. Valkuilen en aanbevelingen bij 
deze interventie worden doorlopen. De docent doet de interventie een keer of 
twee voor, gevolgd door koppels voor de klas. Klas en docent geven feedback. 
Daarna wordt gewerkt in groepjes. De docent geeft feedback. 

 
Verplichte literatuur: 

 H.A.J. Rump (2020), Analytische Therapie [Tweede druk], Jungiaans 
Instituut, blz. 117-122. 

 H.A.J. Rump (2020), Handboek Dieptepsychologische Diagnostiek, 
Jungiaans Instituut, blz. 203-205. 

 
 
 
PORT 101 PORTFOLIO / JAARAFRONDING  

Mathilde van Mil MSc MSc  
 

  Werkcollege, 4 studiepunten 
 

Op deze laatste collegedag van het jaar staan andermaal het individuele 
ontwikkelingsproces, de voortgang en de evaluatie daarvan centraal. Aan de 
hand van de portfolio’s wordt het gesprek aangegaan over het afgelopen 
studiejaar, met de docent(en) maar vooral ook met elkaar. Alle jaargangen zijn 
deze dag met de portfolio’s bezig, dus ook tussen jaargangen kunnen ervaringen 
en verwachtingen uitgewisseld worden. 
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HOOFDSTUK 2     TWEEDE STUDIEJAAR 
 
 
ALGEMEEN 
 
 

Functie van het tweede studiejaar 
 
Staan in het eerste studiejaar de kennismaking met dieptepsychologie, symboliek 
en kernthema’s in het individuatieproces vooral nog theoretisch centraal, in het 
tweede studiejaar komen meer toegepaste studieonderdelen aan de orde. Voor 
wat betreft de Analytische Therapie staat de tweede fase centraal, het leren 
werken met verdrongen delen bij de cliënt. Er is dit jaar relatief veel aandacht 
voor lichaam en geest, mede ingegeven door de PSBK-thema’s. Verder is er 
aandacht voor psychologische stromingen, onder meer om de plek van de 
Analytische Therapie in het beroepsveld te leren kennen. Bovendien wordt een 
begin gemaakt met het scriptietraject. 
 
 
STRUCTUUR 
 
 

Algemeen 
 
Het programma van het tweede studiejaar beslaat 148 studiepunten. Daarvan zijn 
222 uren college-uren op het instituut. 
 
 

Toelating 
 
De student wordt toegelaten tot het tweede studiejaar op voorwaarde dat: 

 Het eerste studiejaar met goed gevolg is afgesloten. 
 De verplichte seminars zijn gevolgd. 
 De betaling of aanbetaling van het studiejaar vóór 1 september is voldaan. 

 
 

Portfolio 
 
Net als in het eerste jaar wordt gedurende het hele tweede studiejaar gewerkt 
met een portfolio. Studenten verwerken hierin wekelijks wat ze geleerd hebben 
en wat dat voor ze persoonlijke betekent, al of niet aan de hand van een opdracht 
van de docent. Het portfolio dient meerdere doelen: het is een egodocument 
waarin de student verslag doet van de eigen ontwikkeling, het is een instrument 
aan de hand waarvan de opleiding de voortgang en de ontwikkeling kan volgen 
en beoordelen, en het kan dienstdoen in voorkomende gevallen als lesmateriaal.  
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Aan het eind van het collegejaar wordt de balans opgemaakt in een dag die 
geheel in het teken staat van de portfolio’s/ontwikkelingen van dat jaar. Als er 
twijfel is over de capaciteiten van een student voor wat betreft doorstromen naar 
een volgend opleidingsjaar, wordt dat tijdig met de student besproken. Het 
portfolio dient hierbij als referentiemateriaal. 
 
Per jaar zijn er twee inlevermomenten voor het portfolio zoals dat tot op dat 
moment is gevorderd. Het eerste moment is in de kerstvakantie; het tweede 
moment is in de 3e week van mei. De beoordelaars hebben dan tijd om de 
portfolio’s te becommentariëren voor de lessen van januari, respectievelijk voor 
de afsluiting van het collegejaar. 
 
 

De groep 
 
Studenten die al een tijdje in leeranalyse zijn, kunnen pittige tijden doormaken. 
Om die reden is het andermaal onontbeerlijk dat in de eigen jaargaan een veilig, 
accepterend en open klimaat heerst. In de opleiding besteden we daarom 
regelmatig expliciet aandacht aan het groepsproces. Iedereen draagt hierin een 
eigen verantwoordelijkheid; niettemin ziet de opleiding erop toe dat er voor 
iedereen mogelijkheid is tot ontwikkeling. De groep is in zichzelf al een 
leerschool voor de houding die van professionele therapeuten wordt verlangd. 
 
 

Intervisiegroepen 
 
Deelname aan een intervisiegroep is verplicht vanaf het tweede studiejaar. In de 
intervisiegroep wordt met medestudenten zelfstandig geoefend wat in de 
colleges en interventietrainingen is geleerd. Gedurende het tweede studiejaar 
komt een werkgroep minimaal 30 uren bijeen.  
 
Studenten stellen zelf vóór 1 oktober de groepjes samen; max. 4 deelnemers per 
groep.  
De samenstelling wordt voor deze datum per mail doorgegeven aan het hoofd 
opleidingen.  
 
Elke intervisiegroep stelt een fungerend voorzitter aan. Deze is belast met de 
coördinatie van de bijeenkomsten en met het bijhouden van de presentielijst. 
Deze presentielijst wordt uiterlijk 1 mei ingeleverd bij het hoofd opleidingen. 
 
Na een jaar, dat wil zeggen aan het begin van jaar 3, wordt verplicht gewisseld 
van intervisiegroep. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat er stagnatie 
optreedt in de besproken problematiek, in inzichten en/of in de variatie van 
thema’s die aan bod komen in de eigen, vertrouwde groep.  
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Intervisieverslag 
Iedere studenten maakt in het tweede studiejaar een eigen intervisieverslag. 
Hierin beschrijft de student: 

 Welke individuele leerdoelen zijn behandeld tijdens de bijeenkomsten. 
 Welke analytische methoden en technieken zijn getraind 
 Welke bijdrage/meerwaarde het geleerde en getrainde inhoudt in het 

persoonlijke leven en functioneren van de student. 
 Welke bijdrage/meerwaarde het geleerde en getrainde inhoudt voor het 

huidige 
 en/of toekomstig functioneren als therapeut. 

 
Het verslag à maximaal 4 pagina's dient ter beoordeling gezonden te worden 
aan het hoofd opleidingen. Het verslag dient tussen 1 mei en 1 september in het 
bezit van het hoofd opleidingen. 
 

Vrijstellingen 
 
Vrijstellingen voor vakken zijn niet mogelijk, met een uitzondering voor studenten 
die al in het bezit zijn van een PSBK-certificaat. Zij kunnen onder voorwaarden in 
aanmerking komen voor enkele vrijstellingen voor de toetsen van de PSBK-
vakken, tenzij een toets ook als regulier onderdeel van het curriculum geldt. De 
vrijgestelde vakken worden financieel niet gecompenseerd. 
 

Seminars 
 
De student is verplicht om gedurende het tweede studiejaar ten minste drie 
seminars (of workshops) te volgen. Hierbij geldt qua prijzen en kortingen 
dezelfde regeling als in het voorgaande jaar. 
 
 

Toegang tot het volgend studiejaar 
 
Om deel te kunnen nemen aan het derde studiejaar dient men een overall 
positieve beoordeling te verkrijgen op basis van het portfolio en de indrukken 
van docenten. Het hoofd opleidingen bepaalt uiteindelijk in samenspraak met de 
directie of een student kan worden toegelaten tot het volgende leerjaar. 
 
Daarnaast moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 

 De student heeft het afgelopen studiejaar minimaal drie seminars dan wel 
workshops gevolgd aan het instituut. 

 Het intervisieverslag is als voldoende beoordeeld. 
 Alle vereiste betalingen voor het afgelopen studiejaar zijn voldaan. 
 Het collegeverzuim bedroeg het afgelopen studiejaar niet meer dan 10%. 
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Herkansing 
 
Voldoet het studieresultaat niet aan de inhoudelijke eisen, dan is een éénmalige 
herkansing van het studiejaar mogelijk. Men dient een studiejaar dus binnen 
twee jaar te halen. 
 
Het bewijs dat een studiejaar met goed gevolg is afgelegd, zal worden bewaard 
in het persoonlijk dossier van de student. Zo’n bewijs heeft, bij onderbreking van 
de studie, een geldigheidsduur van twee jaar. 
 
 

Evaluatiegesprek 
 
Er is in dit jaar geen verplicht evaluatiegesprek. Tweedejaars studenten die graag 
een voortgangs- of evaluatiegesprek willen voeren, kunnen daartoe altijd een 
verzoek doen bij het hoofd opleidingen.  
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ONDERDELEN VAN HET TWEEDE STUDIEJAAR 
 
Hieronder volgt een overzicht van de onderdelen van het tweede studiejaar 
inclusief de studiebelasting. 
 

Code Sub Onderwerp Studiepunten Docent 
TPBH 201 Basishouding Analytisch Therapeut (PSBK) 4 Mathilde van Mil 

ANAT 201 Werking van het C.O.M.  4 Elke Buitenhuis-Geene 

ANAT 202 Therapielijn in relatie tot het C.O.M. 4 Elke Buitenhuis-Geene 

TPBH 202 Het lichaam in therapie 4 Christina Wintels 

SYMB 201 Drieluik Levensthema: Verleden Heden Toekomst 4 Ko Vos 

WYRE 201 Gnosis 4 Jacob Slavenburg 
ANAT 203 Persoonstypen Analytische Therapie 4 Elke Buitenhuis-Geene 

ANAT 204 Interventietraining: Diagnostiek 4 Toon Verberne 

ANAT 205 Interventietraining: Diagnostiek 4 Elke Buitenhuis-Geene 

ANAT 206 Interventietraining: Diagnostiek 4 Elke Buitenhuis-Geene 

MPTH 201 Medische Pathologie (PSBK) 4 Marc Verhagen 

MPTH 202 Medische Pathologie (PSBK) 4 Marc Verhagen 

DPSY 201 Freuds Traumdeutung 4 Rico Sneller 
WYRE 202 Oosterse religies 4 Jacob Slavenburg 

TPBH 203 Het lichaam in therapie 4 Christina Wintels 

TPBH 204 Het lichaam in therapie 4 Christina Wintels 

PSYC 201 Psychotherapeutische stromingen (PSBK) 4 Laurens Wolters 

PSYC 202 Psychotherapeutische stromingen (PSBK) 4 Laurens Wolters 

LIGE 201 Lichaam en Geest 4 HendrikJan Houthoff 

LIGE 202 Lichaam en Geest 4 HendrikJan Houthoff 

TPBH 205 Basishouding Analytisch Therapeut (PSBK) 4 Mathilde van Mil 

ANAT 207 Persoonstypen Analytische Therapie 4 Elke Buitenhuis-Geene 

PSYC 203 Psychotherapeutische stromingen (PSBK) 4 Laurens Wolters 

PSYC 204 Psychotherapeutische stromingen (PSBK) 4 Laurens Wolters 

ANAT 208 Interventietraining: Actieve Imaginatie 4 Elke Buitenhuis-Geene 

ANAT 209 Interventietraining: Actieve Imaginatie 4 Elke Buitenhuis-Geene 

VERH 201 Mythologie 4 Myriam Hellings 

VERH 202 Alice in Wonderland 4 Toon Verberne 

SCRP 201 Scriptie: naar een vraagstelling 4 Ko Achterberg 

DPSY 202 Nietzsche 4 Rico Sneller 

TEKN 201 Werken met Tekeningen 4 Danka Hüsken 

TEKN 202 Werken met Tekeningen 4 Danka Hüsken 

TRAU 201 Trauma 4 Sandra Duvnjak 

TRAU 202 Trauma 4 Sandra Duvnjak 

ANAT 210 Omgaan met innerlijke beelden I 4 Ko Vos 

ANAT 211 Omgaan met innerlijke beelden II 4 Ko Vos 

PORT 201 PORTFOLIO / JAARAFRONDING 4 Sandra Duvnjak 
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STUDIEONDERDELEN 
 
 
Van de studenten wordt verlangd dat zij zowel theoretische kennis als praktische 
vaardigheden met betrekking tot verschillende gebieden kunnen aantonen. Deze 
kennis wordt in het tweede studiejaar opgedaan in de onderstaande 
studieonderdelen: 
 

Studiegebied Studiepunten Studie-uren 
DIEPTEPSYCHOLOGIE 8 48 
THERAPEUTISCHE BASISHOUDING 20 120 
SYMBOLIEK 4 24 
VERHALEN 8 48 
ANALYTISCHE THERAPIE 44 264 
MEDISCHE PATHOLOGIE 8 48 
WIJSHEID EN RELIGIE 8 48 
PSYCHOTHERAPEUTISCHE STROMINGEN 16 96 
LICHAAM EN GEEST 8 48 
SCRIPTIE 4 24 
TEKENEN 8 48 
TRAUMA 8 48 
PORTFOLIO 4 24 
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BESCHRIJVING STUDIEONDERDELEN TWEEDE STUDIEJAAR 
 
 
 
TPBH 201 THERAPEUTISCHE BASISHOUDING 
 

Authentieke communicatie I  (PSBK) 
Mathilde van Mil MSc MSc 

 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
De opening van deze dag staat in het teken van uitwisseling: terugblikken op het 
eerste jaar en vooruitkijken naar het tweede jaar. Aan bod komen het individuele 
ontwikkelingsproces en de voortgang in relatie tot de groepsdynamiek. Daarna 
staan wel stil bij de ontwikkeling van autonomie: van speelbal tot deelnemer. We 
schenken aandacht aan patronen in communicatie en maken kennis met het spel 
in de drama driehoek. Door middel van ervaringsgerichte oefeningen bouwen 
we verder aan de basisvaardigheden van de Analytisch Therapeut. 

 
Verplichte literatuur:  

 Studenten krijgen een hand-out.  
 

Aanbevolen literatuur:  
 Marijke Arendse Hein (2009). TA elke dag. SWP. 

 
 
 
ANAT 201 ANALYTISCHE THERAPIE 
 

Werking van het C.O.M. ® 
Elke Buitenhuis-Geene MA 

 
  Hoorcollege, 4 studiepunten 
 

In deze les gaan we verder kennis maken met de krachten die in het eerste jaar 
 zijn geïntroduceerd. Er wordt verder in gegaan op de werking van het C.O.M.®. 
 De basis wordt uitgelegd; waar ligt het onbewuste gebied en waar het bewuste 
 en hoe verhoudt zich dat tot binnen en het buiten. Daarnaast kijken we naar de 
 assen en de kruisen die in het model te vinden zijn. Na het theoretische deel 
 wordt er in groepjes geoefend. Maar ook in het theoretische deel is het een 
 interactieve les.   

 
 Verplichte literatuur: 

 H.A.J. Rump (2021). Het C.O.M.® als diagnostisch instrument binnen 
de Analytische Therapie. Verkrijgbaar via het instituut. 
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ANAT 202 ANALYTISCHE THERAPIE 
 

Therapielijn in relatie tot het C.O.M. ® 
Elke Buitenhuis-Geene MA 

 
  Hoorcollege, 4 studiepunten 
 
 Op welke manier is de therapielijn te zien in het C.O.M.®? Hoe zit het met  
 schaduw en projectie binnen het C.O.M.®, welke verdedigingsmechanismen  
 ontstaan en waar kunnen we die zien? Deze vragen worden beantwoord in deze 
 les. Om vervolgens te kijken naar het overdrachtsgebied van waaruit de  
 overleving is geactiveerd en hoe die de afweermechanismen in het projectie- 
 gebied op hun beurt weer aanstuurt. 

Het is een interactieve les waarin plenair en in groepjes wordt gewerkt. Je leert 
 kijken bij jezelf of iemand die je kent of je iets herkent van wat erbij diegene  
 mogelijk speelt aan problematiek en de 'mogelijke' oplossing - met andere  
 woorden waar aan of mee gewerkt kan worden. 

 
 Verplichte literatuur: 

 H.A.J. Rump (2021). Het C.O.M.® als diagnostisch instrument binnen 
de Analytische Therapie. Verkrijgbaar via het instituut. 

 
Aanbevolen literatuur: 

 H.A.J. Rump (2020). Analytische Therapie (Tweede druk); de 
therapiestructuur bij de psychotische organisatie. Verkrijgbaar via 
het instituut. 

 
 
TPBH 202 THERAPEUTISCHE BASISHOUDING  
 

Het lichaam in therapie 
Christina Wintels MaDT BC-DMT 

 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
Lichaams- en zelfbewustzijn is een faculteit van lichaams- en zelf-perceptie: een 
levendige en veranderende staat van zijn.  
Betrokken zijn en werken met lichaamsbewustzijn biedt vele mogelijkheden voor 
uitbreiding en verrijking van onze waarneming en een uitreiken naar onszelf, de 
ander en de omgeving waar we deel van uitmaken. Onze ademhaling, 
lichaamshouding, bewegingspatronen en - intenties laten somatische processen 
en interacties zien die het verhaal vertellen over onze levenservaring. De 
ontwikkeling die we doormaken heeft vervolgens invloed op hoe wij ons 
verhouden tot onze omgeving, de ander. Onze (nonverbale) interactie en 
communicatie met anderen wordt daarvandaan bepaald. 

 
N.B.: ’s ochtends les voor de halve groep, ’s middags de andere helft. 
 
Verplichte literatuur:  
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 De student krijgt vooraf aan de les een hand-out.  
 De student krijgt verder 2 opdrachten mee vanuit de lichaams- en 

persoonlijke ervaringen tijdens de les. Deze dienen uitgewerkt te 
worden en 4 weken later geüpload (ingediend) te worden.  

 
Aanvullende literatuur:  

 Wendy K. Swan (ed.) (2011). The memoires of Tina Keller - Jenny. A 
lifelong confrontation with the psychology of C.G.Jung. Uitg. Spring 
Journal Books 

 
 
WYRE 201 WIJSHEID EN RELIGIE 
 

Gnosis 
Drs. Jacob Slavenburg 
 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
Gnosis is het Griekse woord voor kennis, inzicht. Geen uiterlijke (cognitieve) 
kennis, maar het weten van binnenuit. In die zin is gnosis even oud als de 
mensheid. Vanaf zijn oorsprong wordt de mens begeleid door de gnosis, al werd 
hij zich dat in de voortgaande evolutie steeds minder bewust. Onze kennis over 
de gnosis is sterk uitgebreid door de spectaculaire vondst van de Nag Hammadi-
geschriften, waarvan de eerste codex naar Jung is vernoemd. Want ook Jung 
staat ergens in deze traditie. Kenmerkend is zijn, voor die tijd, grote openheid 
naar andere religies en hun aan elkaar verwante fenomenen. We behandelen in 
dit college onder meer de interesse van Jung in de gnostiek, De Septem 
Sermones ad Mortuos en de Jung-Codex van Nag Hammadi. 
 
 
Aanbevolen literatuur: 

 Jacob Slavenburg en Willem Glaudemans (2019), De Nag 
Hammadi-geschriften. Ankh-Hermes. 

 Jacob Slavenburg (2020), Valsheid in geschrifte. Walburg Pers. 
 
 
SYMB 201 SYMBOLIEK 
 

Drieluik Levensthema: Verleden Heden Toekomst 
Drs. Ko Vos 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
Ter voorbereiding op deze les wordt studenten gevraagd een schets (tekening, 
schildering) of tekst of symbool mee te nemen; waarmee ieder reflecteren kan op 
de eigen ontwikkeling vanuit vroege kinderjaren, tot in het heden en wat zich in 
verbeelding aandient naar verdere ontvouwing. Daar in het begin van het tweede 
jaar van de opleiding de levensloop centraal staat, zal vanuit begrippen als 
(conflictueuze)  loyaliteit, (negatieve) parentificatie en legaten (en delegaten) de 
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ontwikkeling van kind naar volwassene beschouwd worden. Naast het concreet 
inhoudelijke zal het symbolische in het proces van ontwikkeling van de 
levensloop ter sprake komen. 

 
Verplichte literatuur:  

 Else-Marie van den Eerenbeemt (2008), Balans in beweging. De 
Toorts. 

 
Aanbevolen literatuur:  

 Ivan Boszormenyi-Nagy, Grondbeginselen van contextuele 
benadering. De Toorts. 

 Ivan Boszormenyi-Nagy, Tussen geven en nemen. De Toorts. 
 Annelies Onderwater, De onverbrekelijke band. Pearson. 
 John Bolwby, Gehechtheid in relaties. Van Loghum Slaterus. 
 Marleen Heylen, Atlas van de menselijke levensloop. Acco 
 Pol Craeynest, Psychologie van de levensloop. Acco. 

 
 
ANAT 204 ANALYTISCHE THERAPIE  
 

Interventietraining: Diagnostiek  
Drs. Toon Verberne MSc. 

 
Interventietraining, 4 studiepunten 

 
In deze eerste interventie les van het tweede jaar wordt opnieuw stil gestaan bij 

 de interventies van de diagnose fase. Deze fase wordt ook wel de intake  
 genoemd. In dit eerste deel van de therapie wordt door verschillende interventies 
 informatie verzameld waardoor de cliënt een vollediger beeld krijgt van zichzelf 
 en zijn/haar leven. Als therapeut krijgt je hierdoor ook een beeld van de cliënt. Dit 
 vormt een belangrijke basis voor de therapie. 

De ‘als dan’ is eerste interventie in de Analytische Therapie ook wel van vraag  
 naar thema. Want, de vraag van de cliënt is maar een topje van de rest. Er speelt 
 een thema, waar de client zich niet van bewust is, en dat thema komt de client bij 
 herhaling tegen in zijn/haar leven. Kort gezegd: de vraag waar de client mee  
 binnenkomt is nooit waar het om gaat. 
 

Verplichte literatuur 
 H.A.J. Rump (2018), Geesteswetenschap en Analytische Therapie, 

verkrijgbaar bij het instituut. 
 

 
ANAT 205 ANALYTISCHE THERAPIE  
 

Interventietraining: Diagnostiek  
Elke Buitenhuis-Geene MA 
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Interventietraining, 4 studiepunten 
 
 De tweede interventie in de Analytische Therapie is het uitvragen van de ouders. 
 Een belangrijk onderdeel van de diagnose. Hier komt wat meer inzicht in de 
 eigen (tegenstrijdige) gevoelens in combinatie met de mogelijkheid om er 
 woorden aan te kunnen geven. Deze omschrijvingen klevend aan gevoelens en 
 herinneringen komen nog scherper in de bewustwording en kunnen zo leiden tot 
 een pijnlijk maar nodig besef.  
 De manier waarop we onze ouders beleefd hebben komt vele malen terug in het 
 therapieproces. Vandaar dat het van wezenlijk belang is dat de client een 
 duidelijk beeld krijgt van zowel vader als moeder. 
 
 Verplichte literatuur: 
 Zie ANAT 204 
 
 
ANAT 206 ANALYTISCHE THERAPIE  
 

Interventietraining: Diagnostiek  
Elke Buitenhuis-Geene MA 

 
Interventietraining, 4 studiepunten 

 
 De derde interventie in de Analytische Therapie is het doornemen van de relaties. 
 Een logisch gevolg op de vorige interventie, omdat bij het uitvragen van de 
 relaties de ouders ook weer in een zekere zin terugkomen. De verbinding met het 
 beeld van de ouders wordt duidelijker zichtbaar en cognitief bewust. Als 
 therapeut ga je op zoek naar terugkerende elementen in de relaties en laat je de 
 cliënt ontdekken waar er confrontaties zijn met eigen delen. Waarop vindt er 
 aansluiting en wanneer houdt de hechting op.  
 Om met de woorden van Harry Rump te spreken: “een relatie is het grootste 
 slagveld dat er bestaat”. 
 
 Verplichte literatuur: 
 Zie ANAT 204 
 
 
MPTH 201 MEDISCHE PATHOLOGIE (PSBK) 
 
  Medische Basiskennis: Hoe werkt het lichaam? 
  Dr. Marc Verhagen 
 
  Hoorcollege, 4 studiepunten 
 

“Een gezonde geest in een gezond lichaam”, is de uitspraak. Maar wat is een 
gezond lichaam eigenlijk? Wat is gezondheid en wanneer spreken we van ziekte? 
Hoe werkt het lichaam? In dit college bekijken we de opbouw 
(anatomie/fysiologie) en het functioneren van het menselijk lichaam, van micro 
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naar macro. Ook de verschillende orgaansystemen (ademhaling, zenuwstelsel, 
hormoonstelsel, genitaalstelsel) komen hierbij aan bod.  
 
Verplichte literatuur: 

 PSBK Werkboek 
 
 
ANAT 203 ANALYTISCHE THERAPIE  
 

Persoonstypen Analytische Therapie  
Elke Buitenhuis-Geene MA 

 
Interventietraining, 4 studiepunten 

 
Om vat te krijgen op de interne, psychische dynamiek van een persoon werkt de 
Analytische Therapie actief met het archetypische krachtenveld dat die persoon 
kenmerkt. We spreken in dat verband ook wel van een blauwdruk. De uitwerking 
van die blauwdruk is voor ieder persoon uniek, maar er zijn wel twaalf 
persoonstypen te onderscheiden. In de Analytische Therapie wordt het 
krachtenveld van ieder persoonstype hanteerbaar gemaakt aan de hand van de 
kosmologische symbolen (niet de tekens) van de dierenriem. In dit college staan 
twee van de twaalf persoonstypen centraal. 

 
Verplichte literatuur:  

 Rump, H.A.J., Het C.O.M.® als diagnostisch instrument binnen de 
Analytische Therapie, Uitgeverij Jungiaans instituut, 
9789078044109: In zijn geheel bestuderen.  

 Artikelen in de studieomgeving 
 
Aanbevolen literatuur:  

 Jung, C.G., Psychologische typen, Lemniscaat, 9789056373535  
 Rump, H.A.J., Opgesloten in de schaduw, Uitgeverij Jungiaans 

instituut, 9789078044031 
 
  
MPTH 202 MEDISCHE PATHOLOGIE (PSBK) 
 
  Medische Basiskennis: Wat kan mis gaan in het lichaam? 
  N.B.: deze lesdag zal pas in het 3e jaar gegeven gaan worden. 
  Dr. Marc Verhagen 
 
  Hoorcollege, 4 studiepunten 
 

Als MPTH 201. Dit keer gaat het ook nadrukkelijk om de vraag wat er fout kan gaan 
in het lichaam. We behandelen de beginselen van de ziekteleer, de diagnostiek en 
consultvoering. 
 
Als MPTH 201. 
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DPSY 201 DIEPTEPSYCHOLOGIE 
 

Freuds Traumdeutung 
Dr. Rico Sneller 

 
Hoorcollege, 4 studiepunten 
 

In dit college wordt De Droomduiding (1900) van Freud besproken, in het licht 
van een (korte) voorgeschiedenis van het droomonderzoek. De droomduiding 
wordt door Freud zelf beschouwd als zijn hoofdwerk. Het boek presenteert een 
theoretisch raamwerk waarin a) dromen als betekenisvol worden gezien 
(tegenover de idee dat ze bestaat uit toevallige, niet betekenisvolle 
breinbeelden), b) een functie in het psychologische leven van mensen vervullen, 
en c) geduid kunnen worden, terwijl d) de duidingen ook een therapeutische 
functie hebben. Deze vier veronderstellingen worden in het college besproken. 
Tevens kort zal worden ingegaan op verdere ontwikkelingen in de 
droomduiding, na Freud. 

  
Aanbevolen literatuur: 

 S. Freud, Die Traumdeutung, in: Gesammelte Schriften II/III, of: 
 S. Freud, Über den Traum, in: Gesammelte Schriften II/III. 

 
 
 
WYRE 202 WIJSHEID EN RELIGIE 
 

Oosterse religies 
Drs. Jacob Slavenburg 
 
Hoorcollege, 4 studiepunten 
 

Jung was bijzonder geïnteresseerd in de Oosterse religies. Zo schreef hij het 
voorwoord voor de eerste Engelse vertaling van Het Tibetaanse Dodenboek en 
schreef artikelen en gaf lezingen over het Hindoeïsme en haar filosofie. Hij was 
bevriend met Richard Wilhelm, kenner van de I Tjing en het Taoïsme. Jung 
schreef een uitgebreide inleiding bij Wilhelms boek Das Geheimnis der Goldenen 
Blüte. 

 
Verplichte literatuur: 

 Jung (1998), Westers bewustzijn, Oosters inzicht. Lemniscaat. 
 
Aanbevolen literatuur: 

 Wilhelm/Jung, Het geheim van de gouden bloem, Ankh-Hermes. 
Kristofer Schipper (2007), Zhuang Zi, de volledige geschriften.  
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TPBH 203 THERAPEUTISCHE BASISHOUDING 
 

Het lichaam in therapie 
Christina Wintels MaDT BC-DMT 
 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
Onze (non-verbale) interactie en communicatie met de omgeving/met anderen 
wordt bepaald vanuit de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt. Innerlijke 
bewegingen houden ons gaande en staande. Hierbij spelen de innerlijke ritmes 
die we van nature in ons hebben, en welke soms botsen ofwel harmoniseren, in 
het contact met de ander een rol. Hoe ontwikkelen deze zich vanaf het eerste 
lichamelijke en zintuiglijke contact en hoe kan het ons informeren in de dyade?  
In de relatie met de cliënt is het van belang om zich bewust te zijn van de eigen 
(lichaams-)blokkades en trauma’s, om in staat te zijn deze vervolgens te kunnen 
onderscheiden van de cliënt en zijn/haar thema’s. Het gevoel van veiligheid en 
geborgenheid wordt in het lichaam ervaren. In de therapeutische relatie worden 
veiligheid en kaders van acceptatie nonverbaal gecreëerd en gecommuniceerd. 
De (lichaams-)houding van de therapeut is hierin cruciaal. 

 
N.B.: er wordt met een halve groep gewerkt, de andere helft krijgt een opdracht. 
 
Verplichte literatuur:  

 Ter afsluiting krijgt de student de gebundelde hand-out voor het 1e 
en 2e leerjaar mee. 

 De student krijgt 2 opdrachten mee vanuit de lichaams- en 
persoonlijke ervaringen tijdens de les. Deze dienen uitgewerkt te 
worden en 4 weken later geüpload (ingediend) te worden. 

 
Aanvullende literatuur:  

 Wendy K. Swan (ed.) (2011). The memoires of Tina Keller - Jenny. A 
lifelong confrontation with the psychology of C.G.Jung. Uitg. Spring 
Journal Books 

 
 
TPBH 204 THERAPEUTISCHE BASISHOUDING 
 

Het lichaam in therapie 
Christina Wintels MaDT BC-DMT 
 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
Onze (non-verbale) interactie en communicatie met de omgeving/met anderen 
wordt bepaald vanuit de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt. Innerlijke 
bewegingen houden ons gaande en staande. Hierbij spelen de innerlijke ritmes 
die we van nature in ons hebben, en welke soms botsen ofwel harmoniseren, in 
het contact met de ander een rol. Hoe ontwikkelen deze zich vanaf het eerste 
lichamelijke en zintuiglijke contact en hoe kan het ons informeren in de dyade?  
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In de relatie met de cliënt is het van belang om zich bewust te zijn van de eigen 
(lichaams-)blokkades en trauma’s, om in staat te zijn deze vervolgens te kunnen 
onderscheiden van de cliënt en zijn/haar thema’s. Het gevoel van veiligheid en 
geborgenheid wordt in het lichaam ervaren. In de therapeutische relatie worden 
veiligheid en kaders van acceptatie nonverbaal gecreëerd en gecommuniceerd. 
De (lichaams-)houding van de therapeut is hierin cruciaal. 

 
N.B.: er wordt met een halve groep gewerkt, de andere helft krijgt een opdracht. 
 
Literatuur: 
Zoals bij TPBH 203.  

 
 
PSYC 201 PSYCHOTHERAPEUTISCHE STROMINGEN (PSBK) 
 
  Psychotherapeutische stromingen 
  Laurens Wolters MSc MSc 
 

Hoorcollege, 4 studiepunten 
 

De student krijgt een algemene inleiding in de psychotherapie. Enerzijds wordt 
beoogd kennis en informatie over dit onderwerp over te dragen; anderzijds 
wordt het kritisch leren nadenken over dit onderwerp bevorderd. De 
hoofdstromen uit de psychotherapie worden behandeld, waaronder existentiële 
therapie, psychodynamische en psychoanalytische therapie, humanistische 
therapie, cliëntgerichte therapie, systeemtherapie en cognitieve gedragstherapie.   
 
Verplichte literatuur: 

 Vandereycken, W. & Deth van, R., Psychotherapie; van theorie tot 
praktijk, Bohn Stafleu van Loghum, 9789036806626: In zijn geheel 
bestuderen  

 Wolters, L.J. , Sheets inleiding i.d. psychotherapie, Studentensite 
Syllabus: In zijn geheel bestuderen 

 
 

PSYC 202 PSYCHOTHERAPEUTISCHE STROMINGEN (PSBK) 
 
  Psychotherapeutische stromingen 
  Laurens Wolters MSc MSc 
 

Hoorcollege, 4 studiepunten 
Als bij PSYC 201. 
 

LIGE 201 LICHAAM EN GEEST 
 

Lichaam en geest 
Prof. Dr. HendrikJan Houthoff 
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Hoorcollege, 4 studiepunten 
 

Het wereld – en zelfbeeld van de mens wordt beheerst door paradigma’s over de 
relatie tussen lichaam en geest. In hedendaagse filosofische stromingen en de 
cognitieve neurowetenschappen zijn bewustzijn en het geest-lichaam probleem 
belangrijke thema’s. Bij nadere analyse blijkt daarbij op de achtergrond nog altijd 
een oude overtuiging mee te spelen: het lichaam is slechts een stoffelijk 
omhulsel. Door het lichaam in een ander perspectief te plaatsen, wordt duidelijk 
dat een mens meer is dan de som van een aantal orgaanfuncties en verdwijnen 
de fundamentele verschillen tussen fysiologische en psychologische processen.  
Die benadering leidt ook tot een herbezinning op de vraag wat leven is. Daar had 
men in de oudheid animistische ideeën over, in de renaissance bestreden 
vitalistische en mechanische stromingen elkaar, en in onze tijd mechanistische en 
systeemtheoretische stromingen. Door de energiehuishouding van levende 
organismen in laatstgenoemde stroming centraal te plaatsen, worden geest en 
bewustzijn gevolgen van levensenergie die tijdens de evolutie tot ontwikkeling 
konden komen: dat gebeurde bij de mens.  

 
 
LIGE 202 LICHAAM EN GEEST 
 

Lichaam en geest 
Prof. Dr. HendrikJan Houthoff 

 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
Zie LIGE 201 

 
 
TPBH 205 THERAPEUTISCHE BASISHOUDING 
 

Authentieke communicatie II (PSBK) 
Mathilde van Mil MSc MSc 

 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
Deze dag staat in het teken van ‘Pas op de plaats’; we hebben weer aandacht 
voor het individuele ontwikkelingsproces, en voor de voortgang in relatie tot de 
groepsdynamiek. Verder is er aandacht voor de wisselwerking tussen de 
Analytisch Therapeut en de cliënt. We besteden aandacht aan de invloed van het 
archetype Genezer-Zieke en aan de houding van de Analytisch Therapeut hierbij. 

  
Verplichte literatuur:  

 Studenten krijgen een hand-out.  
 
ANAT 207 ANALYTISCHE THERAPIE 
 

Persoonstypen Analytische Therapie 
Elke Buitenhuis-Geene MA 
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Interventietraining, 4 studiepunten 
  

Om vat te krijgen op de interne, psychische dynamiek van een persoon werkt de 
Analytische Therapie actief met het archetypische krachtenveld dat die persoon 
kenmerkt. We spreken in dat verband ook wel van een blauwdruk. De uitwerking 
van die blauwdruk is voor ieder persoon uniek, maar er zijn wel twaalf 
persoonstypen te onderscheiden. In de Analytische Therapie wordt het 
krachtenveld van ieder persoonstype hanteerbaar gemaakt aan de hand van de 
kosmologische symbolen (niet de tekens) van de dierenriem. In dit college staan 
twee van de twaalf persoonstypen centraal. 
 
 
 

PSYC 203 PSYCHOTHERAPEUTISCHE STROMINGEN (PSBK) 
 

Psychotherapeutische stromingen 
  Laurens Wolters MSc MSc 
 

Hoorcollege, 4 studiepunten 
 

Als bij PSYC 201. 
 
 
 
PSYC 204 PSYCHOTHERAPEUTISCHE STROMINGEN (PSBK) 
 

Psychotherapeutische stromingen 
  Laurens Wolters MSc MSc 
 

Hoorcollege, 4 studiepunten 
 

Als bij PSYC 201. 
 
 
 

ANAT 208 ANALYTISCHE THERAPIE 
 

Actieve Imaginatie 
Elke Buitenhuis-Geene MA 
 
Interventietraining, 4 studiepunten 

 
We maken een begin met het werken met de techniek van Actieve Imaginatie. 
Het hoe en waarom van de Actieve Imaginaties en de achtergrond van deze 
techniek worden toegelicht, en we gaan vooral veel oefenen. 
 
Literatuur volgt. 
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ANAT 209 ANALYTISCHE THERAPIE 
 

Actieve Imaginatie 
Elke Buitenhuis-Geene MA 
 
Interventietraining, 4 studiepunten 

 
Als bij ANAT 208. 
 
 

VERH 201 VERHALEN 
 
  Mythologie 

Myriam Hellings MSc 
 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
Ieder mens is uniek en tegelijk zijn we eender. We zijn universeel in ‘dat wat ons 
mens maakt’ en bijzonder in de wijze waarop we daar uiting aan geven. 
Paleoantropologie, genetica, embryologie en biologie geven inzicht in ontstaan, 
ontwikkeling en werking van lichaam, geest en gedrag. Het brein wordt veelal 
gezien als de aansturende kracht. Mythologie geeft inzicht in aloude universele 
levenspatronen, drijfveren, rituelen en manieren waarop de mens betekenis 
verleent aan wat hem overkomt. Archetypen in het onbewuste worden veelal 
gezien als de aansturende kracht. In dit college gaan we, in vervolg op de les van 
vorig jaar, zelf aan de slag met een heldenmythe. 
 
Aanbevolen literatuur:  

 Joseph Campbell (2020), De held met de duizend gezichten: De 
archetypische reis van de held in mythen en verhalen. Ankh-Hermes. 

 
 
VERH 202 VERHALEN 
 

Alice in Wonderland 
Drs. Toon Verberne MSc. 

 
  Hoorcollege, 4 studiepunten 
 

Tim Burton’s film Alice in Wonderland (2010)  vormt in dit college het 
uitgangspunt om verschillende dieptepsychologische thema’s in de 
wereldberoemde vertelling te analyseren. Ook worden de verschillende 
archetypische krachten in het verhaal geïdentificeerd en bestudeerd aan de hand 
van het C.O.M. 
 
Verplichte literatuur/voorbereiding: 
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Kijk naar de film Alice in Wonderland van Tim Burton (2010). 
SCRP 201 SCRIPTIE 
 

Naar een goede vraagstelling 
Em. Prof. Dr. Ko Achterberg 

 
  Werkcollege, 4 studiepunten 
 

Tot de moeilijkste onderdelen van de scriptie behoort het vinden van een 
onderwerp en het formuleren van een scherp en zinvolle vraagstelling. Hoewel 
de uiteindelijke scriptie nog ver weg is, beginnen we nu al met het opstarten van 
de eerste fase: waar gaat je interesse naar uit en wat valt daar op een zinvolle 
manier aan te onderzoeken? In het college wordt de structuur van de scriptie 
behandeld. Bovendien komen er veel tips & trucs, do’s & dont’s aan bod om het 
onderzoek en de verslaglegging straks met zoveel mogelijk enthousiasme uit te 
voeren. Tegen het eind van het collegejaar wordt een Plan van Aanpak verwacht, 
met daarin onder meer een korte inleiding op het onderwerp en de uiteindelijke, 
centrale vraagstelling. 

 
Verplichte literatuur:  

 Studenten krijgen de benodigde documenten via Gibbon. 
 
 
 
DPSY 202 DIEPTEPSYCHOLOGIE 
 

Nietzsche 
Dr. Rico Sneller 
 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
Jung was gebiologeerd door de filosofie van Friedrich Nietzsche (1844-1900), 
met name diens merkwaardige boek Also sprach Zarathustra. In dit boek maak 
Nietzsche gewag van zijn eigen spirituele en psychologische rijpingsproces. In de 
jaren ‘30 wijdt Jung een reeks colleges aan Nietzsches Zarathustra. Jung legt 
daarin accenten waar de filosofische receptie van Nietzsche maar moeilijk mee 
overweg kan: innerlijke ervaring, strijd, groei, rijping en doorbraak. 

 
 Verplichte literatuur: 

 Friedrich Nietzsche (1885), Also sprach Zarathustra/ Aldus sprak 
Zarathoestra (in meerdere versies verkrijgbaar) 

 
Aanbevolen literatuur: 

 Jung’s Seminar on Nietzsche’s Zarathustra. Ed. & abridged by James 
L. Jarrett (1997), Bollingen Series XCIX. Princeton University Press. 
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TEKN 201 TEKENEN 
 

Werken met tekeningen in de Analytische Therapie 
Danka Hüsken 
 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
Het hoofdthema van deze eerste lesdag is ‘Werken met tekeningen op wit en 
zwart papier’.  
We onderzoeken onze eigen innerlijke beelden en zetten deze om op wit papier. 
Daarna vertalen we deze beelden in lichtkracht op zwart papier en gebruiken het 
zwart om ons bewustzijn te richten op het licht dat binnen in ons allen aanwezig 
is. Tekenen op zwart is een manier om contact te maken met je schaduwkant 
(Jung). Na afloop evalueren we de gemaakte tekeningen en kijken wat ze ons 
opleveren. 

 
 Aanbevolen literatuur: 

 Dr. Carl Gustav Jung. De mens en zijn symbolen. Uitg. Lemniscaat. 
ISBN 9789060698549 

 Danka Hüsken-Smit (2021). Het Mandala Handboek. ISBN 
9789493175662 

 
 
TEKN 202 TEKENEN 
 

Werken met tekeningen in de Analytische Therapie 
Danka Hüsken 
 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
Het thema van de tweede lesdag luidt: ‘Metamorfose en Transformatie’.  
De eerste vertaling van de innerlijke beelden gebruiken we om ze te vertalen we 
in een tekening die het metamorfoseproces (transformatie) weergeeft. Hiervoor 
kun je jezelf vragen stellen, die bijdragen aan het proces en in je tekening een 
plaats krijgen. Voor deze opdracht kun je kiezen uit wit of zwart papier. Na het 
maken van de tekening evalueren we je ervaring. Wanneer de tijd het toelaat 
maken we de transformatie compleet in een derde tekening of huiswerkopdracht.  

 
 Aanbevolen literatuur: 

 Idem als bij TEKN 201. 
 
 
TRAU 201 TRAUMA 
 
  Trauma 
  Sandra Duvnjak MSc 
 
  Hoorcollege, 4 studiepunten 
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In deze lessen komt aan de orde wat een trauma is, welke rol het 
overlevingssysteem hierbij speelt en hoe je een trauma kunt herkennen in het 
verhaal van je cliënt. 

 
Verplichte literatuur – onder voorbehoud (!):  

 Judith L. Herman (2016). Trauma en Herstel, de gevolgen van 
geweld - van mishandeling thuis tot politiek geweld. 
Wereldbibliotheek. 

 
 
TRAU 202 TRAUMA 
 
  Trauma 
  Sandra Duvnjak MSc 
 
  Hoorcollege, 4 studiepunten 
 
 Vervolg op TRAU 201. 
 
 
ANAT 210 ANALYTISCHE THERAPIE 
 

Omgaan met innerlijke beelden 
Drs. Ko Vos 

 
  Interventietraining, 4 studiepunten 
  

Deze twee lesdagen zullen vooral praktijk gericht zijn om zowel in zichzelf als bij 
anderen opmerkzaam te zijn bij het beeldend vermogen van diverse 
deelpersonen welke in ieder mens werkzaam zijn. Elke deelpersoon kan een 
ruimte in nemen en die vergroten of verkleinen waardoor er afbakening alsook 
creatie kan plaatsvinden. 
Studenten leren diverse benaderingen met visualisaties en beeldend vermogen 
om te gaan. Daarbij het aansturen van innerlijke beeldtaal bij de ander die men 
begeleidt opdat de helende werking van beelden tot het ambachtelijke 
gereedschap van de student gaat behoren. En hoe verstorende delen zoals 
aanhechtingen en verwondingen van het emotionele lichaam omgezet kunnen 
worden naar energetische veerkracht. 

Aanbevolen literatuur: 
 Pierro Ferrucci (2001). Heel je leven. Uitg. De Toorts. 
 Hans ten Dam (2013). Catharsis, Integratie en Transformatie. Uitg. 

Tasso 
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ANAT 211 ANALYTISCHE THERAPIE 
Omgaan met innerlijke beelden 

 
Drs. Ko Vos 
 
Interventietraining, 4 studiepunten 

 
 Zoals bij ANAT 210. 
 
 
 
PORT 203 PORTFOLIO / JAARAFRONDING 
 

Sandra Duvnjak MSc 
 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
Op deze laatste collegedag van het jaar staan andermaal het individuele 
ontwikkelingsproces, de voortgang en de evaluatie daarvan centraal. Aan de 
hand van de portfolio’s wordt het gesprek aangegaan over het afgelopen 
studiejaar, met de docent(en) maar vooral ook met elkaar. Alle jaargangen zijn 
deze dag met de portfolio’s bezig, dus ook tussen jaargangen kunnen ervaringen 
en verwachtingen uitgewisseld worden. 
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Studiegids 2022-2023    Pagina | 70  

 

HOOFDSTUK 3     DERDE STUDIEJAAR 
 
 
ALGEMEEN 
 
 

Functie van het derde studiejaar 
 
In dit studiejaar staat voor wat betreft de Analytische Therapie de derde fase 
centraal, het leren werken met gedissocieerde delen bij de cliënt. De 
geboortesessies beslaan een belangrijk deel van de interventies die dit jaar 
worden geleerd. Kennis van de reguliere psychiatrische diagnostiek (via de DSM 
V) is van belang om te kunnen werken met hulpverleners in de reguliere zorg. 
Verder is er onder meer aandacht voor de context van de dieptepsychologie en 
voor het werken met dromen in de therapie. 
 
 
STRUCTUUR 
 
 

Algemeen 
 
Het programma van het derde studiejaar beslaat 152 studiepunten. Daarvan zijn 
222 uren college-uren op het instituut. 
 
 

Toelating 
 
De student wordt toegelaten tot het derde studiejaar op voorwaarde dat: 

 Het tweede studiejaar met goed gevolg is afgesloten. 
 De verplichte seminars zijn gevolgd. 
 De betaling of aanbetaling van het studiejaar vóór 1 september is voldaan. 

 
 

Portfolio 
 
Net als in de voorgaande jaren wordt gedurende het hele derde studiejaar 
gewerkt met een portfolio. Studenten verwerken hierin wekelijks wat ze geleerd 
hebben en wat dat voor ze persoonlijke betekent, al of niet aan de hand van een 
opdracht van de docent. Het portfolio dient meerdere doelen: het is een 
egodocument waarin de student verslag doet van de eigen ontwikkeling, het is 
een instrument aan de hand waarvan de opleiding de voortgang en de 
ontwikkeling kan volgen en beoordelen, en het kan dienstdoen in voorkomende 
gevallen als lesmateriaal.  
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Aan het eind van het collegejaar wordt de balans opgemaakt in een dag die 
geheel in het teken staat van de portfolio’s/ontwikkelingen van dat jaar. Als er 
twijfel is over de capaciteiten van een student voor wat betreft doorstromen naar 
een volgend opleidingsjaar, wordt dat tijdig met de student besproken. Het 
portfolio dient hierbij als referentiemateriaal. 
 
Per jaar zijn er twee inlevermomenten voor het portfolio zoals dat tot op dat 
moment is gevorderd. Het eerste moment is in de kerstvakantie; het tweede 
moment is in de 3e week van mei. De beoordelaars hebben dan tijd om de 
portfolio’s te becommentariëren voor de lessen van januari, respectievelijk voor 
de afsluiting van het collegejaar. 
 

 
De groep 

 
Studenten die al een tijdje in leeranalyse zijn, kunnen pittige tijden doormaken. 
Om die reden is het andermaal onontbeerlijk dat in de eigen jaargaan een veilig, 
accepterend en open klimaat heerst. In de opleiding besteden we daarom 
regelmatig expliciet aandacht aan het groepsproces. Iedereen draagt hierin een 
eigen verantwoordelijkheid; niettemin ziet de opleiding erop toe dat er voor 
iedereen mogelijkheid is tot ontwikkeling. De groep is in zichzelf al een 
leerschool voor de houding die van professionele therapeuten wordt verlangd. 
 
 

Intervisiegroepen 
 
Deelname aan een intervisiegroep is verplicht vanaf het tweede studiejaar. In de 
intervisiegroep wordt met medestudenten zelfstandig geoefend wat in de 
colleges en interventietrainingen is geleerd. Gedurende het derde studiejaar 
komt een werkgroep minimaal 30 uren bijeen.  
 
Aan het begin van jaar 3 wordt verplicht gewisseld van intervisiegroep. Dit wordt 
gedaan om te voorkomen dat er stagnatie optreedt in de besproken 
problematiek, in inzichten en/of in de variatie van thema’s die aan bod komen in 
de eigen, vertrouwde groep. Studenten stellen zelf vóór 1 oktober de nieuwe 
groepjes samen; max. 4 deelnemers per groep. De samenstelling wordt voor 
deze datum per mail doorgegeven aan het hoofd opleidingen.  
 
Elke intervisiegroep stelt een fungerend voorzitter aan. Deze is belast met de 
coördinatie van de bijeenkomsten en met het bijhouden van de presentielijst. 
Deze presentielijst wordt uiterlijk 1 mei ingeleverd bij het hoofd opleidingen. 
 

Intervisieverslag 
Iedere studenten maakt ook in het derde studiejaar weer een eigen 
intervisieverslag. Hierin beschrijft de student: 

 Welke individuele leerdoelen zijn behandeld tijdens de bijeenkomsten. 
 Welke analytische methoden en technieken zijn getraind 
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 Welke bijdrage/meerwaarde het geleerde en getrainde inhoudt in het 
persoonlijke leven en functioneren van de student. 

 Welke bijdrage/meerwaarde het geleerde en getrainde inhoudt voor het 
huidige 

 en/of toekomstig functioneren als therapeut. 
 
Het verslag dient ter beoordeling gezonden te worden aan het hoofd 
opleidingen. Het 
verslag dient uiterlijk 1 mei in het bezit van het hoofd opleidingen. 
 
 

Zelf cliënten zien onder supervisie 
 

Therapeuten in opleiding gaan op enig moment zelf cliënten zien, om 
praktijkuren te maken op weg naar het professionele therapeutschap. In overleg 
met het hoofd opleidingen wordt bepaald wanneer een student eraan toe is om 
zelfstandig met cliënten te gaan werken. 
 
Vanuit het instituut wordt een supervisor aangewezen om de student te 
begeleiden. De supervisiegesprekken zullen in het begin intensief en frequent 
zijn, en gaandeweg met grotere tussenpozen plaatsvinden (dit laatste op 
voorwaarde dat de therapiesessies van de student zonder noemenswaardige 
problemen verlopen). De supervisiegesprekken zijn niet gratis. Student en 
supervisor maken hierover prijsafspraken, binnen een marge die door het 
instituut wordt vastgesteld. 
 
De student dient aspirant-lid van de beroepsvereniging (VIT) te zijn vóórdat 
wordt begonnen met het zien van eigen cliënten. Op deze manier is de student 
via de beroepsvereniging verzekerd tegen aansprakelijkheid. 
 
De student dient zelf te zorgen voor cliënten. Voor de behandeling mag een 
gereduceerd tarief gevraagd worden aan de cliënt. Dit gebeurt in overleg met 
het hoofd opleidingen.  
 
 

Vrijstellingen 
 
Vrijstellingen voor vakken zijn niet mogelijk, met een uitzondering voor studenten 
die al in het bezit zijn van een PSBK-certificaat. Zij kunnen onder voorwaarden in 
aanmerking komen voor enkele vrijstellingen voor de toetsen van de PSBK-
vakken, tenzij een toets ook als regulier onderdeel van het curriculum geldt. De 
vrijgestelde vakken worden financieel niet gecompenseerd. 
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Seminars 
 
De student is verplicht om gedurende het derde studiejaar ten minste drie 
seminars (of workshops) te volgen. Hierbij geldt qua prijzen en kortingen 
dezelfde regeling als in de voorgaande jaren. 
 

 
Toegang tot het volgend studiejaar 

 
Om deel te kunnen nemen aan het vierde studiejaar dient men een overall 
positieve beoordeling te verkrijgen op basis van het portfolio en de indrukken 
van docenten. Het hoofd opleidingen bepaalt uiteindelijk in samenspraak met de 
directie of een student kan worden toegelaten tot het volgende leerjaar. 
 
Daarnaast moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 

 De student heeft het afgelopen studiejaar minimaal drie seminars dan wel 
workshops gevolgd aan het instituut. 

 Het intervisieverslag is als voldoende beoordeeld. 
 Alle vereiste betalingen voor het afgelopen studiejaar zijn voldaan. 
 Het collegeverzuim bedroeg het afgelopen studiejaar niet meer dan 10%. 

 
 
Herkansing 

 
Voldoet het studieresultaat niet aan de inhoudelijke eisen, dan is een éénmalige 
herkansing van het studiejaar mogelijk. Men dient een studiejaar dus binnen 
twee jaar te halen. 
 
Het bewijs dat een studiejaar met goed gevolg is afgelegd, zal worden bewaard 
in het persoonlijk dossier van de student. Zo’n bewijs heeft, bij onderbreking van 
de studie, een geldigheidsduur van twee jaar. 
 
 

Evaluatiegesprek 
 
Er is in dit jaar geen verplicht evaluatiegesprek. Derdejaars studenten die graag 
een voortgangs- of evaluatiegesprek willen voeren, kunnen daartoe altijd een 
verzoek doen bij het hoofd opleidingen.  
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ONDERDELEN VAN HET DERDE STUDIEJAAR 
 
Hieronder volgt een overzicht van de onderdelen van het derde studiejaar 
inclusief de studiebelasting. 
 

Code Sub Onderwerp Studiepunten Docent 
PTRY 301 Psychiatrie (PSBK) 4 Elly Verhoeven 

PTRY 302 Psychiatrie  (PSBK) 4 Elly Verhoeven 

PTRY 303 Psychiatrie  (PSBK) 4 Elly Verhoeven 

PTRY 304 Psychiatrie  (PSBK) 4 Elly Verhoeven 

TRAU 302 Trauma, inhaalles uit JAT2 4 Sandra Duvnjak 

ANAT 301 Interventietraining: Actieve Imaginatie 4 Maron Galama 

TPBH 301 Basishouding Analytisch Therapeut (PSBK) 4 Mathilde van Mil 

PTRY 305 Psychiatrie  (PSBK) 4 Elly Verhoeven 

SYMB 301 Jungs Zwarte en Rode Boeken 4 Tjeu van den Berk 

SYMB 302 Jungs Zwarte en Rode Boeken 4 Tjeu van den Berk 

ANAT 302 Interventietraining: Diagnose 4 Toon Verberne 

ANAT 303 Persoonstypen Analytische Therapie 4 Maron Galama 

WYRE 301 Hermes en de hermetische traditie 4 Jacob Slavenburg 

PPNP 301 Pre- en perinatale psychologie, vervolg 4 Sandra Duvnjak 

ANAT 304 Introductie op de geboortesessies 4 Sandra Duvnjak 

DPSY 302 Lou Salomé en Sabina Spielrein 4 Ko Vos 

ANAT 305 Interventietraining: Geboortesessies 4 Sandra Duvnjak 

PTRY 306 Psychiatrie, casusbespreking  (PSBK) 4 Elly Verhoeven 

DPSY 301 Melanie Klein 4 Rico Sneller 

ANAT 306 Persoonstypen Analytische Therapie 4 Maron Galama 

TPBH 302 Basishouding Analytisch Therapeut (PSBK) 4 Mathilde van Mil 

ANAT 307 Interventietraining: Actieve Imaginatie 4 Maron Galama 

VERH 301 Sprookjes, film en verhalen 4 Cornelia Reimerink 

TPBH 303 Zingen en creativiteit 4 Klara Uleman 

TPBH 304 Zingen en creativiteit 4 Klara Uleman 

WYRE 302 Het wonder van de Renaissance 4 Jacob Slavenburg 
LVNP 301 Levenslooppsychologie  (PSBK) 4 Toon Verberne 

LVNP 302 Levenslooppsychologie (PSBK) 4 Toon Verberne 

ANAT 308 Interventietraining: Geboortesessies 4 Elke Buitenhuis-Geene 

ANAT 309 Interventietraining: Geboortesessies 4 Elke Buitenhuis-Geene 

SCRP 301 Scriptie: Voortgang 4 Ko Achterberg 

FARM 301 Farmacologie en Psychofarmaca  (PSBK) 4 Marvin Tjioe 

ROUW 301 Verlies en Rouw 4 Willem Blokland 

ROUW 302 Verlies en Rouw 4 Willem Blokland 

VERH 302 Sprookjes, film en verhalen 4 Cornelia Reimerink 

DROM 301 Werken met Dromen 4 Cornelia Reimerink 

DROM 302 Werken met Dromen 4 Cornelia Reimerink 

PORT 301 PORTFOLIO / JAARAFRONDING 4 Elke Buitenhuis-Geene 
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STUDIEONDERDELEN 
 
 
Van de studenten wordt verlangd dat zij zowel theoretische kennis als praktische 
vaardigheden met betrekking tot verschillende gebieden kunnen aantonen. Deze 
kennis wordt in het derde studiejaar opgedaan in de onderstaande 
studieonderdelen: 
 

Studiegebied Studiepunten Studie-uren 
DIEPTEPSYCHOLOGIE 8 48 
TRAUMA 4 24 
THERAPEUTISCHE BASISHOUDING 16 96 
SYMBOLIEK 8 48 
VERHALEN 8 48 
ANALYTISCHE THERAPIE 36 234 
PSYCHIATRIE 24 144 
WIJSHEID EN RELIGIE 8 48 
PRE- EN PERINATALE PSYCHOLOGIE 4 24 
FARMACOLOGIE 4 24 
WETGEVING 4 24 
SCRIPTIE 4 24 
VERLIES EN ROUW 8 48 
DROMEN 8 48 
LEVENSLOOPPSYCHOLOGIE 8 48 
PORTFOLIO 4 24 
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BESCHRIJVING STUDIEONDERDELEN DERDE STUDIEJAAR 
 
 
PTRY 301 PSYCHIATRIE (PSBK) 
 
  De intake   

Drs. Elly Verhoeven, Psychiater 
 
  Hoorcollege, 4 studiepunten 

Op deze collegedag staat de intake centraal: waarom is deze zo belangrijk en 
welke dualiteit speelt in de intakefase? Daar hoort ook de vraag bij wat afwijkend 
gedrag eigenlijk is. Tegelijk maken we kennis van de DSM-5. Hoe gebruik je die 
en hoe stel je een classificatie op? 

 
Verplichte literatuur:  

 Handout vragenlijst intake  
 Jeffrey S. Nevid, Specer A. Rathus en Beverley Greene, 9de editie: 

Psychiatrie, een inleiding, hoofdstukken 1, 2 en 3. 
 Beknopte versie van de DSM-5, Hoofdstuk “Andere problemen die 

een reden voor zorg kunnen zijn”. 
 

Aanbevolen literatuur:   
 Moniek Thunnissen en Maurits Nijs (2018), De essentie van 

psychotherapie, psychotherapie voor de psychiatrische praktijk. De 
Tijdstroom.  

 
 
 
PTRY 302 PSYCHIATRIE (PSBK) 
 
  Stemmingsstoornissen, Slaapstoornissen en begin Angststoornissen 
  Drs. Elly Verhoeven, Psychiater 
 
  Hoorcollege, 4 studiepunten 
 

In dit college gaat het over de criteria en onderscheidingen met betrekking tot: 
Depressieve stemmingsstoornissen, Bipolaire stoornissen, Slaapstoornissen, 
Paniekstoornis, Fobieën, Gegeneraliseerde angststoornis, Angsten in de 
kindertijd. Verder gaan we in op Antidepressiva, Hypnotica en slaapmiddelen, 
Benzodiazepinen en Kalmeringsmiddelen. 
 
Verplichte literatuur: 

 Beknopte versie van de DSM-5, Hoofdstuk “Stemmingsstoornissen, 
slaap-waakstoornissen en  angststoornissen”. 

 Jeffrey S. Nevid, Specer A. Rathus en Beverley Greene, 9de editie, 
Psychiatrie, een inleiding, Hoofdstukken 5 (behalve OCS), 7 en 9 
(slaap-waakstoornis). 
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PTRY 303 PSYCHIATRIE (PSBK) 
 
  Vervolg Angststoornissen   

Drs. Elly Verhoeven, Psychiater 
 
  Hoorcollege, 4 studiepunten 
 

De hoofdthema’s vandaag zijn: Dissociatieve stoornissen, Obsessief-Compulsieve 
stoornissen, Traumagerelateerde stoornissen, Somatisch symptoomstoornis, 
Nagebootste stoornissen en Eetstoornissen. 

 
Verplichte literatuur: 

 Beknopte versie van de DSM-5, Hoofdstukken Dissociatie 
stoornissen, OCS, Psychotrauma- en stressorgerelateerde 
stoornissen, Somatisch-symptoomstoornis, Eetstoornissen. 

 Jeffrey S. Nevid, Specer A. Rathus en Beverley Greene, 9de editie, 
Psychiatrie, een inleiding, Hoofdstukken 4, 5 (obsessieve-
compulsieve stoornissen), 6 en 9 (eetstoornissen). 

 
 
 
PTRY 304 PSYCHIATRIE (PSBK) 
 

Persoonlijkheidsstoornissen en impulsbeheersingsstoornissen 
Drs. Elly Verhoeven, Psychiater 

 
  Hoorcollege, 4 studiepunten 
 

We behandelen vandaag de wetenschappelijke ontwikkeling van Freud tot nu 
wat betreft onze kennis over: hoe een persoonlijkheid zich ontwikkelt, wat de 
verschillende persoonlijkheidsstoornissen zijn volgens de DSM-5, Seksualiteits-
stoornissen, Impulsbeheersingspoblematiek en Verslavingsproblematiek. 

 
Verplichte literatuur: 

 Beknopte versie van de DSM-5, Hoofdstukken 
Persoonlijkheidsstoornissen, Seksuele disfuncties, Genderdysforie, 
Parafielt stoornissen, Disruptieve, impulsbeheersings- en andere 
gedragsstoornissen, Middelgerelateerde- en 
verslavingsstoornissen. 

 Jeffrey S. Nevid, Specer A. Rathus en Beverley Greene, 9de editie, 
Psychiatrie, een inleiding, Hoofdstukken 10 en 12. 

 Stencil Afweermechanismen uit Gabbard. 
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ANAT 301 ANALYTISCHE THERAPIE 
 

Interventietraining: Actieve Imaginatie 
Maron Galama MSc 

 
Interventietraining, 4 studiepunten 

 
In deze lessen gaan we verder met het uitgebreid oefenen van de Actieve 
Imaginatie binnen de Analytische Therapie. 
 
Verdere informatie volgt. 

 
 
TPBH 301 THERAPEUTISCHE BASISHOUDING 
 

De basishouding van de Analytisch Therapeut (PSBK) 
 

Mathilde van Mil MSc MSc 
 

Werkcollege, 4 studiepunten 
 

Deze dag staat in het teken van uitwisseling, terugblikken op het 2de jaar en 
vooruitkijken naar dit 3de jaar. We staan weer stil bij het individuele 
ontwikkelingsproces en bij de groepsdynamiek. Ook komt aandacht als bron van 
verbinding uitgebreid aan bod, want het zelf gaan werken met cliënten komt in 
zicht. 

 
Verplichte literatuur:  

 Studenten krijgen een hand-out via Gibbon.  
 
 
PTRY 305 PSYCHIATRIE (PSBK) 
 

Psychotische stoornissen, Neurobiologische stoornissen & 
Neurocognitieve stoornissen (PSBK) 
Drs. Elly Verhoeven, Psychiater 

 
  Hoorcollege, 4 studiepunten 
 

De hoofdthema’s van deze dag: Schizofrenie en andere psychotische stoornissen, 
Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en Neurocognitieve stoornissen. 
Verder is er aandacht voor Antipsychotica en gaan we oefenen met het opstellen 
van een classificatie aan de hand van een casus. 

 
Verplichte literatuur: 

 Beknopte versie van de DSM-5, Hoofdstukken Schizofrenie en 
andere psychotische stoornissen, Neurobiologische stoornissen, 
Neurocognitieve stoornissen. 
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 Jeffrey S. Nevid, Specer A. Rathus en Beverley Greene, 9de editie, 
Psychiatrie, een inleiding, Hoofdstukken 11, 13 en 14. 

 Michael B. First, Differentiële diagnostiek DSM-5. 
 
 
 
SYMB 301 SYMBOLIEK 
 

Jungs Zwarte en Rode Boeken 
  Dr. Tjeu van den Berk 
 
  Hoorcollege, 4 studiepunten 
 

In 1913 raakte Jung in een hevige psychische crisis. Op een bepaald moment 
merkte hij dat het genezend werkte als hij de beelden en stemmen die in hem 
opkwamen daadwerkelijk de kans gaf te verschijnen en daarmee op een of 
andere manier in gesprek te gaan. Hij schreef de fantasieën, dromen en visioenen 
op in wat we de ‘Zwarte Boeken’ zijn gaan noemen. Een grote zielentocht werd 
hiermee vastgelegd. Op een bepaald moment kocht hij een in rood leer 
gebonden foliant waarin hij een aantal van deze teksten in gotische letters 
kalligrafeerde en in kleurrijke tekeningen illustreerde, waaronder vele mandala’s, 
het zogenoemde Rode Boek. Vrijwel alle latere grote ideeën van Jung zijn hier 
terug te vinden. Hij noemde dit werk ‘het vat van mijn oeuvre’. 
In het Rode Boek wordt de dramatische tocht uitgebeeld van de ‘moderne mens’, 
vertwijfeld op zoek naar een (nieuw) oriëntatiepunt in zijn complexe 
werkelijkheid. 
In het college staan we niet alleen stil bij de literaire inhoud van dit kapitale werk, 
we zullen ook een aantal indrukwekkende beelden eruit projecteren via 
powerpoint. 
We staan o.a. stil bij niet te missen voorbeelden van ‘synchroniciteit’, bij Jungs 
nieuwe godsbeeld (een conjunctie van de goede God en de duivel) bij de 
fameuze ‘Preken tot de dode zielen’ en bij de therapeutische methode die Jung 
op zichzelf toepaste: ‘actieve imaginatie’. Hij noemde zijn zelfonderzoek, dat hij 
pas afsloot in 1929, ‘Übungen in Bewusstseinsleere’. Jung wist in zijn bewustzijn 
ruimte te maken voor wat zich onder de bewustzijnsdrempel afspeelde. 
 
Aanbevolen literatuur: 

 C.G.Jung, The Red Book, Liber Novus, Ed.&voorwoord door Sonu 
Shamdasani, ISBN 9780393065671, of de Nederlandse vertaling: 

 C.G.Jung, Het Rode Boek, Liber Novus, Van Warven, Kampen (2019) 
 C.G. Jung (1913-1932), The Black Books, notebooks of 

Transformation, Co-Authors S. Shamdasani, M. Liebscher, J. Peck, 
ISBN 0393088642 

 R. van Warven (red.), Jung, de schaduw en het licht, 
Symposiumbundel rond het Rode Boek, Van Warven, Kampen 2020 

 J. Reijmerink (red.),  Over C. G. Jung en ‘Das Rote Buch’, Jaarboek 
van de C. G. Jungvereniging Nederland 2013, ISSN 1872-1710 
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SYMB 302 SYMBOLIEK 
 

Jungs Zwarte en Rode Boeken 
  Dr. Tjeu van den Berk 
 
  Hoorcollege, 4 studiepunten 
 

Als SYMB 301, vervolg. 
 
 
 
ANAT 302 ANALYTISCHE THERAPIE  
 

Interventietraining: Diagnostiek (Herhaling Ouders) 
Drs. Toon Verberne MSc. 
 
Interventietraining, 4 studiepunten 

 
We zullen de theorie van de verschillende interventies -indien wenselijk- nog eens 
kort uitleggen en de technieken toelichten. Er is ruimte voor vragen, herhaling en 
verdieping. We lopen valkuilen en aanbevelingen door. Voor iedere interventie 
oefenen twee studenten voor de groep; de klas en de docent geven feedback. 
Daarna wordt in groepjes gewerkt met feedback van de docent. 

 
Verplichte literatuur: 

 H.A.J. Rump (2020), Analytische Therapie [tweede druk], Jungiaans 
Instituut. 

 H.A.J. Rump (2020), Handboek Dieptepsychologische Diagnostiek, 
Jungiaans Instituut. 

 
 
 
ANAT 303 ANALYTISCHE THERAPIE  
 

Persoonstypen Analytische Therapie  
Maron Galama MSc 

 
Interventietraining, 4 studiepunten 

 
Om vat te krijgen op de interne, psychische dynamiek van een persoon werkt de 
Analytische Therapie actief met het archetypische krachtenveld dat die persoon 
kenmerkt. We spreken in dat verband ook wel van een blauwdruk. De uitwerking 
van die blauwdruk is voor ieder persoon uniek, maar er zijn wel twaalf 
persoonstypen te onderscheiden. In de Analytische Therapie wordt het 
krachtenveld van ieder persoonstype hanteerbaar gemaakt aan de hand van de 
kosmologische symbolen (niet de tekens) van de dierenriem. Deze lesdag staan 
twee van de twaalf persoonstypen centraal. 
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Verplichte literatuur: 

 Rump, H.A.J., Het C.O.M.® als diagnostisch instrument binnen de 
Analytische Therapie, Uitgeverij Jungiaans instituut, 
9789078044109: In zijn geheel bestuderen. 

 Rump, H.A.J., Opgesloten in de schaduw, Uitgeverij Jungiaans 
instituut, 9789078044031: In zijn geheel bestuderen. 

 Artikelen in de studentenomgeving. 
 

 
 
WYRE 301 WIJSHEID EN RELIGIE 
 

Hermes Trismegistus en de Hermetische wijsheid 
Drs. Jacob Slavenburg 
 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
Hermes Trismegistus, de mythische, centrale figuur in het hermetisme, is niet weg 
te denken uit onze Europese cultuurgeschiedenis. Hij speelde een belangrijkere 
rol dan aanvankelijk gedacht in het denken van onder andere Coornhert, Lipsius, 
Simon Stevin en Plantijn. Ook Newton was niet alleen bekend met de hermetica, 
hij schreef er zelfs vol lof over. Datzelfde geldt ook voor Boerhaave. Al deze 
'vaderen der moderne wetenschap' zagen in Hermes een van de oerwijzen der 
mensheid.  
 
Verplichte literatuur: 

 John van Schaik en Jacob Slavenburg (2020), Hermes Trismegistus, 
Walburg Pers.  

 
Aanbevolen literatuur: 

 Roelof van den Broek en Gilles Quispel (2016), Hermetische 
geschriften, In de Pelikaan. 

 
 
 
PPNP 301 PRE- EN PERINATALE PSYCHOLOGIE 
 

Pre- en perinatale psychologie (vervolg)  
Sandra Duvnjak MSc 

 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
Informatie en literatuur volgt. 
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ANAT 304 ANALYTISCHE THERAPIE 
 

Introductie op de geboortesessies 
Sandra Duvnjak MSc 

 
Interventietraining, 4 studiepunten 

 
Verdere informatie volgt. 

 
 
 
 
PTRY 306 PSYCHIATRIE 
 

Casusbespreking (PSBK) 
Drs. Elly Verhoeven, Psychiater 

 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
Door middel van het bespreken van de oefencasussen staan we stil bij het 
verzamelen van informatie tijdens de intake, het ordenen van de informatie 
verkregen tijdens de intake, aanmeldingsklachten classificeren door het volgen 
van de beslisbomen, het classificeren van de persoonlijkheidsstructuur c.q. -
stoornis, en het opstellen van de volledige DSM-5 classificatie. 

 
Verplichte literatuur:   

 Beknopte versie van de DSM-5 
 Michael B. First, Differentiële diagnostiek DSM-5. 

 
 
 
ANAT 305 ANALYTISCHE THERAPIE 
 

Interventietraining: Geboortesessies 
Sandra Duvnjak MSc  

 
Interventietraining, 4 studiepunten 

 
Tijdens deze les oefenen we de 1e fase van de geboortesessies. Deze zijn 
belangrijk voor de cliënt om zicht te krijgen op gedissocieerde delen, en meer 
bepaald op de krachten en omstandigheden die het overlevingssysteem hebben 
gevormd. 
 
Verdere informatie en literatuur volgt. 
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DPSY 302 DIEPTEPSYCHOLOGIE 
 

Lou Salomé en Sabina Spielrein, pioniers van de 
dieptepsychologie  
Drs. Ko Vos 

 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
Studenten verwerven inzicht over benaderingen van Lou Salomé en Sabina 
Spielrein als vrouwelijke pioniers in dieptepsychologie, die een grote invloed 
hadden op o.m. Nietzsche, Freud en Jung. Deze inzichten kunnen concreet 
toegepast worden in Analytische Therapie. 

 
Aanbevolen literatuur 

 H.F. Peters (2002), Lou Salomé. Muntinga. 
 Lou Salomé, Terugblik op mijn leven. Arbeiderspers.       
 Lou Salomé, De Mens als Vrouw. 
 Aldo Carotenuto (1982), A Secret Symmetry. Sabina Spielrein 

between Jung and Freud. The untold story of the woman who 
changed the early story of Psychoanalysis. Pantheon Books. 

 Coline Covington & Barbara Wharton (Eds) (2015). Sabina Spielrein, 
Forgotten Pioneer of Psychoanalysis. Routledge. 

 Ko Vos, “Sabina Spielrein” (tekst wordt beschikbaar gesteld via het 
instituut. 

 
 
 
DPSY 301 DIEPTEPSYCHOLOGIE 
 

Melanie Klein 
Dr. Rico Sneller 
 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
Deze dag beoogt een korte introductie te verzorgen in de psychoanalyse van 
Melanie Klein (1882-1960). Klein was één van de belangrijkste post-Freudianen 
die de aandacht verlegden naar de pre-oedipale fase van het kind. Daarmee 
kwam de rol van de moeder sterker in het licht te staan. Kleins psychoanalyse is 
met name interessant om het verschijnsel ‘agressie’ te kunnen duiden. 

 
Verplichte literatuur:  

 Melanie Klein (1984), Love, Guilt and Reparation and Other Works 
1921-1945. Free Press. 

 
Aanbevolen literatuur: 

 Melanie Klein (1997), Envy and Gratitude and Other Works 1946-
1963. Vintage. 
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ANAT 306 ANALYTISCHE THERAPIE  
 

Persoonstypen Analytische Therapie  
Maron Galama MSc. 

 
Interventietraining, 4 studiepunten 

 
Om vat te krijgen op de interne, psychische dynamiek van een persoon werkt de 
Analytische Therapie actief met het archetypische krachtenveld dat die persoon 
kenmerkt. We spreken in dat verband ook wel van een blauwdruk. De uitwerking 
van die blauwdruk is voor ieder persoon uniek, maar er zijn wel twaalf 
persoonstypen te onderscheiden. In de Analytische Therapie wordt het 
krachtenveld van ieder persoonstype hanteerbaar gemaakt aan de hand van de 
kosmologische symbolen (niet de tekens) van de dierenriem. Deze lesdag staan 
twee van de twaalf persoonstypen centraal. 
 
Literatuur: 
Zie ANAT303. 

 
 
TPBH 302 THERAPEUTISCHE BASISHOUDING 

 
De basishouding van de Analytisch Therapeut (PSBK) 
Mathilde van Mil MSc MSc 
 
Werkcollege, 4 studiepunten 
 

Deze dag staat weer in het teken van ‘Pas op de plaats’; we hebben weer 
aandacht voor het individuele ontwikkelingsproces, en voor de voortgang in 
relatie tot de groepsdynamiek. Verder is er aandacht voor de wisselwerking 
tussen de Analytisch Therapeut en de cliënt.  

  
Verplichte literatuur:  

 Studenten krijgen een hand-out. 
 
 
 
ANAT 307 ANALYTISCHE THERAPIE 
 

Interventietraining: Actieve Imaginatie 
Maron Galama MSc. 

 
Interventietraining, 4 studiepunten 

 
 Informatie volgt. 
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VERH 301 VERHALEN 
 

Sprookjes, film en verhalen 
Drs. Cornelia Reimerink 
 
Hoorcollege, 4 studiepunten 
 

Sprookjes, maar ook verhalen als ‘In de ban van de Ring’, spreken tot ons in 
symbolen en in dat opzicht staan ze dicht bij de droom. Sprookjes weerspiegelen 
de fundamentele structuren van de psyche. In sprookjes komen helden, 
heldinnen, tovenaars en sprekende dieren voor, maar ook boze stiefmoeders, 
reuzen en verslindende draken. Allen hebben hun plaats en rol in het verhaal en 
symboliseren krachten (de archetypen) die werkzaam zijn in ieder mens. In 
sprookjes leveren de archetypische voorstellingen ons aanknopingspunten voor 
een beter inzicht in de processen die zich in de collectieve psyche afspelen. Hoe 
meer je je in sprookjes verdiept, hoe meer je verrast wordt door de veelzijdige 
uitwerking van de dieptepsychologische problemen, die ons ook nu nog 
dagelijks bezighouden. In deze lessen zullen diverse sprookjes, filmbeelden en 
verhalen vanuit Jungiaans oogpunt beschouwd worden. 
 
Verplichte literatuur: 

 M.L. von Franz, De werkelijkheid in het sprookje, 
9789060694619 

 
Aanbevolen literatuur: 

 M.L. von Franz, De vrouw in het sprookje  
 M.L. von Franz,  Het kwaad in het sprookje  
 Verena Kast, Sprookjes als therapie 
 Clarissa Pinkola-Estes, De ontembare vrouw  

 
 

 
TRAU 302 TRAUMA 
 

Trauma, inhaalles uit JAT2 (’21-’22) 
Sandra Duvnjak MSc 
 
Hoorcollege 

 
 Informatie en literatuur volgt. 
 
 
 
TPBH 303 THERAPEUTISCHE BASISHOUDING 
 

Zingen en Creativiteit 
Klara Uleman 
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Werkcollege, 4 studiepunten 
 

Muziek, een lied, de stem & zingen. Operazangeres en Jungiaans Analytisch 
Therapeut Klara Uleman werkt met deze vier prachtige elementen. Actief bezig 
zijn met muziek — en in het specifiek zingen — betekent actief bezig zijn met je 
gevoel, en met het uiten van gevoel. Dat is de kern van deze workshop. Muziek 
doet zoveel met ons, levende wezens, op zoveel verschillende niveaus dat het 
een eindeloze bron van gevoel, energie en dynamiek biedt, alsook vormen van 
kanalisatie. Met muziek bezig zijn is ook bezig zijn met je creativiteit en dus met je 
vermogen om met je eigen essentie samen te vallen. In deze workshop laten we 
ons masker buiten bij de deur staan en ervaren we de kracht van kwetsbaarheid.    

 
Aanbevolen literatuur: 

 Julia Cameron (2002). The Artist’s Way: Vind je eigen inspiratie, 
Christofoor. 

 Elizabeth Gilbert (2015). Big Magic. Penguin Publishing group. 
 
 
 
TPBH 304 THERAPEUTISCHE BASISHOUDING 
 

Zingen en Creativiteit 
Klara Uleman 

 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
Op dag 2 onderzoeken we wat je creativiteit blokkeert in de vorm van  

 beschermingsmechanismen en censuur. Je gaat deze ook letterlijk  
 benoemen, een naam geven. Ook gaan we onderzoeken wat je creativiteit 
 vrijmaakt in de vorm van je 'Oorspronkelijke Ik' en deze ga je ook   
 benoemen.  

Door je beschermingsmechanisme weer beter te leren kennen hand in  
 hand met wat je juist inspireert krijgt creativiteit de ruimte. En creativiteit 
 ligt aan de bron van je bestaan. 
 

Literatuur: 
Zie TPBH 303. 

 
 
 
WYRE 302 WIJSHEID EN RELIGIE 
 

Het wonder van de Renaissance 
Drs. Jacob Slavenburg 
 
Hoorcollege, 4 studiepunten 
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Hermes wordt herontdekt in de Renaissance en heeft een grote invloed op het 
moderne denken en het humanisme. In Florence komt een nieuwe Plato-
academie waar staatslieden (zoals De ‘Medici), geleerden en kunstenaars (zoals 
Botticelli en Michelangelo) bijeenkomen. Een fascinerend gegeven. 
 
Verplichte literatuur: 

 Slavenburg, Syllabus Hermes en de hermetica (via Gibbon) 
 
Aanbevolen literatuur: 

 Jacob Slavenburg (2021), Het Renaissance-wonder, Walburg Pers. 
 
 
 
LVNP 301 LEVENSLOOPPSYCHOLOGIE  
 

Ontwikkelingspsychologie  (PSBK) 
Drs. Toon Verberne MSc 

 
Hoorcollege, 4 studiepunten  

 
De mens blijft zich door de levensfasen van de gehele levensloop heen 
ontwikkelen. Dat persoonlijkheidsontwikkeling zich niet beperkt tot de vroege 
jeugdjaren is inmiddels gemeengoed geworden. De indeling in levensfasen 
maakt dat er zicht komt op specifieke taken, uitdagingen en crises die 
betekenisvol zijn in de betreffende deelfase én binnen het grotere geheel. Aan 
bod komen onder meer: de ontwikkelings-(leeftijds-)fasen van Erikson, de 
hechtingsstijlen van Bowlby en de cognitieve ontwikkelingsstadia van Piaget. 

 
Verplichte literatuur - kies één van de onderstaande boeken: 

 Nelleke Rögels (2014), Levenslooppsychologie, Boom Lemma. 
 Pol Craeynest (2017), Psychologie van de levensloop, Acco. 

 
Aanbevolen literatuur: 

 Ken Wilber (1992), Het Atman Project, Servire. 
 Bernard Lievengoed (2017), De levensloop van de mens, 

Christofoor. 
 Rüdiger Dahlke (1995),  Crisis als uitdaging: Levensfasen en hun 

ziektebeelden, Ankh-Hermes.  
 
 
 
LVNP 302 LEVENSLOOPPSYCHOLOGIE  
 

Ontwikkelingspsychologie  (PSBK) 
Drs. Toon Verberne MSc 

 
Hoorcollege, 4 studiepunten  
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Vervolg op LVNP 301. In “Het Atman project” geeft Ken Wilber een 
samenhangend beeld per levensfase van de groei en ontwikkeling van de 
persoonlijkheid van de mens. We benoemen meerdere fasen in archetypische 
terminologie, en gaan op zoek naar een integratief beeld van Westerse (van 
pasgeborene tot rationele volwassene) en Oosterse (ontwikkeling vanaf 
volwassene) tradities rond persoonlijke en transpersoonlijke ontwikkeling. 

 
Literatuur: 
Zie LVNP 301. 

 
 
 
ANAT 308 ANALYTISCHE THERAPIE 
 

Interventietraining: Geboortesessies 2e fase  
Elke Buitenhuis-Geene MA 

 
Interventietraining, 4 studiepunten 

 
Tijdens deze les oefenen we de 2e fase van de geboortesessies. Deze zijn 
belangrijk voor de cliënt om zicht te krijgen op gedissocieerde delen, en meer 
bepaald op de krachten en omstandigheden die het overlevingssysteem hebben 
gevormd. 

 
 
 
ANAT 309 ANALYTISCHE THERAPIE 
 

Interventietraining: Geboortesessies 3e fase 
Elke Buitenhuis-Geene MA 

 
Interventietraining, 4 studiepunten 

 
Tijdens deze les oefenen we de 3e fase van de geboortesessies. Deze zijn 
belangrijk voor de cliënt om zicht te krijgen op gedissocieerde delen, en meer 
bepaald op de krachten en omstandigheden die het overlevingssysteem hebben 
gevormd. 

 
 
 
SCRP 301 SCRIPTIE 
 

Voortgang scriptie 
Em. Prof. Dr. Ko Achterberg 

 
  Werkcollege, 4 studiepunten 
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De voortgang van de verschillende scriptietrajecten wordt in en met de groep 
besproken. Waar staat iedereen? Waar loop je tegenaan en wat zijn oplossingen 
om verder te komen? Er is volop gelegenheid om van elkaar te leren, en om 
elkaar te helpen.  
 
 
 

FARM 301  FARMACOLOGIE  
 
Farmacologie en Psychofarmaca (PSBK) 
Dr. Marvin Tjioe 

 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
Er wordt aandacht besteed aan hoe geneesmiddelen voor effect zorgen in 

 het lichaam. Waar grijpt medicatie op aan en heeft dat overal eenzelfde  
 effect? Welke fasen kunnen worden onderscheiden, en welke factoren  
 beïnvloeden de concentratie van het medicament in het lichaam? We 
 staan stil bij werkingsstrategieën van het lichaam versus geneesmiddelen, 
 om uiteindelijk uit te komen bij de werking van psychofarmaca. 
 
 
 
ROUW 301 VERLIES EN ROUW  
 
  Verlies en Rouw 
  Willem Blokland, humanistisch raadsman 
 
  Hoorcollege, 4 studiepunten 
 

In dit college gaan we in dieper in op de verlieservaring als poort naar het gebied 
van zin en betekenis. Na een verlies is niets meer vanzelfsprekend, zijn we de 
illusie van controle op z’n minst even kwijt. Aan de hand van filmmateriaal en 
literatuur onderzoeken we het verschijnsel ‘existentiële crisis’. Wat zijn de 
kenmerken van zo’n crisis en wat zijn de mogelijke voorwaarden zijn om een 
eigen weg uit die crisis te helpen vinden? Hoe gaan mensen om met chronische 
ziekte? Wanneer wordt normale rouw problematisch rouw? Hoe kunnen 
zorgverleners mensen daarin fundamenteel en professioneel bijstaan, zonder in 
behandeldrift en deskundologie te verzanden? Vanzelfsprekend brengt ons dat 
ook in gesprek over onze eigen verlieservaringen. 

 
Aanbevolen literatuur:  

 Manu Keirse (2017), Helpen bij verlies en verdriet: Een gids 
voor het gezin en de hulpverlener, Lannoo. 

 Judith Viorst (1990), Noodzakelijk verlies: De liefdes, illusies, 
afhankelijkheid en irreële verwachtingen die wij allen moeten 
opgeven om te kunnen groeien, Ambo. 

 W. ter Horst (1985), Over troosten en verdriet, J.H. Kok. 
 Riet Fiddelaars-Jaspers (2011), Met mijn ziel onder de arm, In 
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de Wolken.  
 Mariska Overman & Rob Bruntink (2020), Ik weet niet wat ik 

zeggen moet…: Een gids vol praktische tips, Ten Have. 
 Richtlijn ‘Rouw’:  https://www.pallialine.nl/rouw   
 Dienst Levensoriëntatie & Geestelijke Verzorging UMC 

Utrecht – Een wereld van betekenis. Over existentiële, 
levensbeschouwelijke en ethische thematiek in het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht, te vinden op:  
https://www.linkedin.com/in/willem-blokland-b0ab7210 

 
 
 

ROUW 302 VERLIES EN ROUW 
   
  Verlies en Rouw  
  Willem Blokland, humanistisch raadsman 
 
  Hoorcollege, 4 studiepunten 
 
 Als ROUW 301, vervolg. 
 
 
 
VERH 302 VERHALEN 
 

Sprookjes, film en verhalen 
Drs. Cornelia Reimerink 
 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
 Als VERH 301, vervolg. 
 
 
 
DROM 301 DROMEN 
 

Werken met Dromen 
Cornelia Reimerink  

   
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
Sinds Freud en Jung weten we dat in de droom ons onbewuste tot uitdrukking 
komt, de verborgen dimensies en conflicten, die we door analyse op het spoor 
kunnen komen. Dromen zijn volgens Jung zelfportretten van het psychische 
levensproces. Welke rol hebben dromen in het leven van Jung zelf gespeeld?  
Wat is zijn visie omtrent dromen en  het onbewuste? Wat heeft hij in de praktijk 
met dromen gedaan? 
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Op het eerste werkcollege zal o.a. ingegaan worden op het verschil in  
 werken met dromen tussen Jung en Freud. 
 

Verplichte literatuur: 
 Ole Vedfelt (1997) De droom, uiteenlopende visies op een 

fascinerend verschijnsel, ISBN 9789056370855 
 C.G. Jung, Dromen, Uitg. De kleine Jung bibliotheek, ISBN 

9789060695296 
 
Aanbevolen literatuur: 

 Hans & Anna Myrte Korteweg (2008), Het droomjuweel, De rijkdom 
van dromen in ons bestaan. Kosmos uitgeverij. 

 
 
 
DROM 302 DROMEN 
 

Werken met Dromen 
Cornelia Reimerink  

 
  Werkcollege, 4 studiepunten 
 

In het vervolg op het eerste werkcollege Werken met Dromen 1e deel, zullen we 
deze tweede dag eren werken met verschillende methoden en technieken om 
een droom te benaderen. 

 
 Literatuur: 
 Zie DROM 301. 
 
 
PORT 302 PORTFOLIO / JAARAFRONDING 
 

Elke Buitenhuis-Geene MA 
 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
Op deze laatste collegedag van het jaar staan andermaal het individuele 
ontwikkelingsproces, de voortgang en de evaluatie daarvan centraal. Aan de 
hand van de portfolio’s wordt het gesprek aangegaan over het afgelopen 
studiejaar, met de docent(en) maar vooral ook met elkaar. Alle jaargangen zijn 
deze dag met de portfolio’s bezig, dus ook tussen jaargangen kunnen ervaringen 
en verwachtingen uitgewisseld worden. 
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HOOFDSTUK 4     VIERDE STUDIEJAAR 
 
 
ALGEMEEN 
 
 

Functie van het vierde studiejaar 
 
In dit studiejaar staat voor wat betreft de Analytische Therapie de vierde en 
laatste fase centraal, het toewerken naar integratie en daarmee het toewerken 
naar een afronding van de therapie. De hypnosetechniek en de hypnotherapie 
nemen een belangrijke plek in dit jaar, naast gevorderde aandacht voor het 
werken met dromen of tekeningen in de Analytische Therapie. Verder is er veel 
aandacht voor psychiatrische problematiek zoals trauma, seksualiteit 
gerelateerde stoornissen en verslaving. Het PSBK-traject wordt afgerond en 
natuurlijk de scriptie. De studie wordt afgesloten met een praktijkexamen. 
 
 
STRUCTUUR 
 

Algemeen 
 
Het programma van het vierde studiejaar beslaat 160 studiepunten. Daarvan zijn 
222 uren college-uren op het instituut. 
 
 

Toelating 
 
De student wordt toegelaten tot het vierde studiejaar op voorwaarde dat: 

 Het derde studiejaar met goed gevolg is afgesloten. 
 De verplichte seminars zijn gevolgd. 
 De betaling of aanbetaling van het studiejaar vóór 1 september is voldaan. 

 
 

Portfolio 
 
Net als in de voorgaande jaren wordt gedurende het hele vierde studiejaar 
gewerkt met een portfolio. Studenten verwerken hierin wekelijks wat ze geleerd 
hebben en wat dat voor ze persoonlijke betekent, al of niet aan de hand van een 
opdracht van de docent. Het portfolio dient meerdere doelen: het is een 
egodocument waarin de student verslag doet van de eigen ontwikkeling, het is 
een instrument aan de hand waarvan de opleiding de voortgang en de 
ontwikkeling kan volgen en beoordelen, en het kan dienstdoen in voorkomende 
gevallen als lesmateriaal.  
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Aan het eind van het collegejaar wordt de balans opgemaakt in een dag die 
geheel in het teken staat van de portfolio’s/ontwikkelingen van dat jaar. Als er 
twijfel is over de capaciteiten van een student voor wat betreft het afstuderen, 
wordt dat tijdig met de student besproken. Het portfolio dient hierbij als 
referentiemateriaal. 
 
Per jaar zijn er twee inlevermomenten voor het portfolio zoals dat tot op dat 
moment is gevorderd. Het eerste moment is in de kerstvakantie; het tweede 
moment is in de 3e week van mei. De beoordelaars hebben dan tijd om de 
portfolio’s te becommentariëren voor de lessen van januari, respectievelijk voor 
de afsluiting van het collegejaar. 

 
 

De groep 
 
Studenten die al een tijdje in leeranalyse zijn, kunnen pittige tijden doormaken. 
Om die reden is het andermaal onontbeerlijk dat in de eigen jaargaan een veilig, 
accepterend en open klimaat heerst. In de opleiding besteden we daarom 
regelmatig expliciet aandacht aan het groepsproces. Iedereen draagt hierin een 
eigen verantwoordelijkheid; niettemin ziet de opleiding erop toe dat er voor 
iedereen mogelijkheid is tot ontwikkeling. De groep is in zichzelf al een 
leerschool voor de houding die van professionele therapeuten wordt verlangd. 
 
 

Intervisiegroepen 
 
Deelname aan een intervisiegroep is verplicht vanaf het tweede studiejaar. In de 
intervisiegroep wordt met medestudenten zelfstandig geoefend wat in de 
colleges en interventietrainingen is geleerd. Gedurende het vierde studiejaar 
komt een werkgroep minimaal 30 uren bijeen.  
 
Aan het begin van jaar 4 wordt verplicht gewisseld van intervisiegroep. Dit wordt 
gedaan om te voorkomen dat er stagnatie optreedt in de besproken 
problematiek, in inzichten en/of in de variatie van thema’s die aan bod komen in 
de eigen, vertrouwde groep. Studenten stellen zelf vóór 1 oktober de nieuwe 
groepjes samen; max. 4 deelnemers per groep. De samenstelling wordt voor 
deze datum per mail doorgegeven aan het hoofd opleidingen.  
 
Elke intervisiegroep stelt een fungerend voorzitter aan. Deze is belast met de 
coördinatie van de bijeenkomsten en met het bijhouden van de presentielijst. 
Deze presentielijst wordt uiterlijk 1 mei ingeleverd bij het hoofd opleidingen. 
 

 
Intervisieverslag 

Iedere studenten maakt ook in het vierde studiejaar weer een eigen 
intervisieverslag. Hierin beschrijft de student: 

 Welke individuele leerdoelen zijn behandeld tijdens de bijeenkomsten. 
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 Welke analytische methoden en technieken zijn getraind 
 Welke bijdrage/meerwaarde het geleerde en getrainde inhoudt in het 

persoonlijke leven en functioneren van de student. 
 Welke bijdrage/meerwaarde het geleerde en getrainde inhoudt voor het 

huidige 
 en/of toekomstig functioneren als therapeut. 

 
Het verslag dient ter beoordeling gezonden te worden aan het hoofd 
opleidingen. Het verslag dient uiterlijk 1 mei in het bezit van het hoofd 
opleidingen. 
 
 

Vrijstellingen 
 
Vrijstellingen voor vakken zijn niet mogelijk, met een uitzondering voor studenten 
die al in het bezit zijn van een PSBK-certificaat. Zij kunnen onder voorwaarden in 
aanmerking komen voor enkele vrijstellingen voor de toetsen van de PSBK-
vakken, tenzij een toets ook als regulier onderdeel van het curriculum geldt. De 
vrijgestelde vakken worden financieel niet gecompenseerd. 
 
 

Seminars 
 
De student is verplicht om gedurende het derde studiejaar ten minste drie 
seminars (of workshops) te volgen. Hierbij geldt qua prijzen en kortingen 
dezelfde regeling als in de voorgaande jaren. 
 
 

Scriptie en de WAR 
 
Tegen het eind van het vierde studiejaar dient de scriptie te zijn goedgekeurd 
door de eerste en tweede begeleider. Ook een lid van de WAR 
(Wetenschappelijke Adviesraad) zal de scriptie beoordelen. Het voorlopige 
eindcijfer voor de scriptie is het gemiddelde van (a) het cijfer dat de begeleiding 
gaf en (b) het cijfer vanuit de WAR. Indien dit een voldoende is, kan de student 
deelnemen aan de scriptieverdediging.  
 
De met een voldoende beoordeelde scriptie wordt op een van de laatste 
collegedagen van het jaar verdedigd, ten overstaan van de medestudenten en 
de leden van de Wetenschappelijke AdviesRaad (WAR). Tijdens de presentatie 
worden door de WAR-leden vragen gesteld aan de kandidaat. Ook vanuit de 
toehoorders kunnen vragen worden gesteld.  
 
Op basis van de kwaliteit van de presentatie en de beantwoording van de vragen 
kan het eindcijfer nog variëren, maar een onvoldoende kan niet meer verkregen 
worden (tenzij in dit late stadium alsnog sprake blijkt van plagiaat of fraude). 
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Praktijkexamen 
 
Aan het eind van het vierder studiejaar vindt het praktijkexamen plaats. Hierin 
voert de kandidaat-therapeut ten overstaan van de examencommissie live een 
therapeutisch gesprek met een eigen cliënt. Deze cliënt dient al enige tijd bij de 
kandidaat-therapeut in behandeling te zijn. Het gesprek duurt ongeveer een half 
uur.  
 
De examencommissie beoordeelt of de kandidaat voldoende in staat wordt 
geacht om zelfstandig en op professionele wijze het vak van Analytisch Therapeut 
te kunnen uitoefenen. De kandidaat krijgt na afloop meteen feedback en hoort of 
zij/hij is geslaagd voor het praktijkexamen. 
 
De examencommissie bestaat uit drie of vier leden, te weten één of twee senior-
therapeuten die verbonden zijn aan het instituut, een docent-
beoordelaar/secretaris, en een neutrale waarnemer vanuit de Raad van Advies 
van het instituut. 
 
 

Afstuderen 
 
Om te kunnen afstuderen aan het eind van het vierde studiejaar moet aan de 
volgende voorwaarden zijn voldaan: 
 

 De student heeft een overall positieve beoordeling verkregen op basis van 
het portfolio en de indrukken van docenten. Het hoofd opleidingen 
bepaalt uiteindelijk in samenspraak met de directie of aan deze eis wordt 
voldaan.  

 De scriptie moet met een voldoende zijn beoordeeld, evenals het 
schriftelijk- en praktijkexamen.  

 De student heeft minimaal 30 uur aan leeranalyse gevolgd bij een 
aangewezen leertherapeut. 

 Alle verslagen (portfolio, intervisie-, supervisie- en leeranalyseverslagen) 
moeten als voldoende zijn beoordeeld. 

 Aan alle seminarverplichtingen moet zijn voldaan. 
 Het collegeverzuim bedroeg het afgelopen studiejaar niet meer dan 10%. 

 
Voldoet de student aan deze voorwaarden en zijn ook alle vereiste betalingen 
voldaan, dan ontvangt de student het diploma en het bijbehorende recht om zich 
als Analytisch Therapeut te vestigen.   
 
Het PSBK-traject hoeft niet met goed gevolg te zijn afgelegd om te kunnen 
afstuderen. In dat geval ontvangt de student geen PSBK-certificaat bij het 
diploma. 
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Herkansing 
 
Voldoet een kandidaat niet aan de eisen om af te studeren, dan is een éénmalige 
herkansing van het studiejaar mogelijk. Men dient een studiejaar dus binnen 
twee jaar te halen. 
 
 

Later afstuderen (bij uitzondering) 
 
Alléén het praktijkexamen herkansen is bij uitzondering mogelijk, op voorwaarde 
dat is voldaan aan alle andere eisen om te kunnen afstuderen.  
 
Eveneens kan het bij uitzondering voorkomen dat alléén de scriptie op een later 
moment nog wordt voltooid.  
 
De kandidaat krijgt het diploma in deze gevallen pas uitgereikt (schriftelijk) als 
aan alle voorwaarden is voldaan. Voor later afstuderen wordt standaard een 
bedrag van € 500,- in rekening gebracht. 
 
 

Evaluatiegesprek 
 
Er is in dit jaar geen verplicht evaluatiegesprek. Vierdejaars studenten die graag 
een voortgangs- of evaluatiegesprek willen voeren, kunnen daartoe altijd een 
verzoek doen bij het hoofd opleidingen.  
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ONDERDELEN VAN HET VIERDE STUDIEJAAR 
 
Hieronder volgt een overzicht van de onderdelen van het vierde studiejaar 
inclusief de studiebelasting. 

Code Sub Onderwerp Studiepunten Docent 
WYRE 401 Hieros Gamos 4 Jacob Slavenburg 

SYMB 401 Het numineuze 4 Tjeu van den Berk 

WETG 401 Opzetten eigen praktijk (PSBK) 4 Sandra Duvnjak 

HYPN 401 Hypnose  I 4 Anne Heijer 

HYPN 402 Hypnose II 4 Anne Heijer 

PTRY 401 Psychiatrie: Verslaving 4 Maarten Belgers 

ANAT 401 
Interventietraining: Geboortesessies 4 Elke Buitenhuis-

Geene 
ANAT 402 Persoonstypen Analytische Therapie 4 Elke Buitenhuis-

Geene 
TPBH 401 Basishouding Analytisch Therapeut (PSBK) 4 Mathilde van Mil 

TPBH 402 Belichaamd bewustzijn in de therapeutische 
relatie 

4 Ingrid Baart 

TPBH 403 Belichaamd bewustzijn in de therapeutische 
relatie 

4 Ingrid Baart 

MPTH 401 Medische Pathologie: 
Examenvoorbereiding(PSBK) 

4 Marc Verhagen 

DPSY 301 De Post-Jungianen 4 Ko Vos 
VERH 401 Sprookjes en Verhalen in Therapie 4 Cornelia Reimerink 

PTRY 402 Psychiatrie: Seksualiteit 4 n.t.b. 

SRPT 401 Scriptie: Voortgang 4 Ko Achterberg 

TRAU 401 Trauma  I 4 Sandra Duvnjak 

TRAU 402 Trauma  II 4 Sandra Duvnjak 

TPBH 404 Basishouding Analytisch Therapeut (PSBK) 4 Mathilde van Mil 

ANAT 403 Persoonstypen Analytische Therapie 4 Elke Buitenhuis-
Geene 

ANAT 404 Interventietraining: Herhalingen 4 Toon Verberne 

ETHK 401 Ethiek (PSBK) 4 Marc Verhagen 

ANAT 408 Overdracht, tegenoverdracht 4 Joost Sliphorst 

EXAM 401 EXAMEN PSBK 4 NVT 

TEKN 401 Werken met Tekeningen  I 4 Danka Hüsken 

TEKN 402 Werken met Tekeningen  II 4 Danka Hüsken 

DROM 401 Werken met Dromen  I 4 Cornelia Reimerink 

DROM 402 Werken met Dromen  II 4 Cornelia Reimerink 

FARM 401 Farmacologie en Psychofarmaca 4 Marvin Tjioe 

HYPT 401 Hypnotherapie I 4 Anne Heijer 

HYPT 402 Hypnotherapie II 4 Anne Heijer 

HYPT 403 Hypnotherapie III 4 Anne Heijer 

ANAT 405 Interventietraining: Imaginatie en symboliek 4 Elke Buitenhuis-
Geene 

ANAT 406 Interventietraining: Afronden Therapie 4 Elke Buitenhuis-
Geene 
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ANAT 407 Samenvatting, herhaling 4 Laurens Wolters 

SRPT 402 Scriptiepresentatie 4 WAR 

PORT 401 PORTFOLIO / Afsluiting 4 Ko Vos 
EXAM 401 PRAKTIJKEXAMEN 4 Examencommissie 

 
 
STUDIEONDERDELEN 
 
 
Van de studenten wordt verlangd dat zij zowel theoretische kennis als praktische 
vaardigheden met betrekking tot verschillende gebieden kunnen aantonen. Deze 
kennis wordt in het vierde studiejaar opgedaan in de onderstaande 
studieonderdelen: 
 

Studiegebied Studiepunten Studie-uren 
HYPNOSE 8 48 
THERAPEUTISCHE BASISHOUDING 16 96 
ETHIEK 4 24 
VERHALEN 4 24 
SYMBOLIEK 4 24 
WETGEVING 4 24 
ANALYTISCHE THERAPIE 32 192 
PSYCHIATRIE 28 168 
WIJSHEID EN RELIGIE 4 24 
HYPNOTHERAPIE 12 72 
TRAUMA 8 48 
SCRIPTIE 4 24 
DIEPTEPSYCHOLOGIE 4 24 
DROMEN 8 48 
WERKEN MET TEKENINGEN 8 48 
FARMACOLOGIE 4 24 
PORTFOLIO 4 24 
PRAKTIJKEXAMEN 4 24 

 
 
 
  



 
 
 
 
 

 
 
 

 
Studiegids 2022-2023    Pagina | 100  

 

BESCHRIJVING STUDIEONDERDELEN VIERDE STUDIEJAAR 
 
 
WYRE 401 WIJSHEID EN RELIGIE 
 

Hieros Gamos 
Drs. Jacob Slavenburg 

 
  Hoorcollege, 4 studiepunten 
 

In de oudheid werd de hieros gamos, de heilige bruiloft, gevierd tussen 
goden en mensen en allengs tussen mensen onderling. Was in de aanvang 
de seksuele component toonaangevend, in de loop van de geschiedenis 
verandert de Heilige Bruiloft in een mystieke vereniging, de verbinding 
tussen het mannelijke en vrouwelijke. Een belangrijke plaats neemt Jung in 
met zijn animus- en anima-theorie. 

 
Verplichte literatuur:  

 Slavenburg (2015), Vrijen met God; over ‘heilige bruiloften’, erotiek 
& religie, Walburg Pers. 

 
Aanbevolen literatuur: 

 Emma Jung (1999), Animus en anima, Lemniscaat. 
 Hanegraaff en Kripal (Eds.) (2011), Hidden Intercourse, Fordham 

University Press. 
 Erich Neumann (1994), The Fear of the Feminine, Princeton 

University Press. 
 S.N. Kramer (1969), The Sacred Marriage Rite; Aspects of Faith, Myth 

and Ritual in Ancient Power, Bloomington. 
 
 
 
SYMB 401 SYMBOLIEK 
 

Het numineuze  
Dr. Tjeu van den Berk  

 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
Er is een gevleugelde uitspraak van Jung: ‘De hoofdinteresse van mijn 
werk ligt niet zozeer in de behandeling van de neurose als wel in het in   
aanraking komen met het numineuze.’ 
Er zijn ervaringen die ter plekke zin geven aan het bestaan. Ze verwijzen 
niet naar iets anders, vragen niet om geloof maar zijn er gewoon, 
‘moments of being’. Ze overvallen ons, soms met een lichte dan weer met 
een hevige schok. Ze zijn niet het product van ons verstand of van onze wil, 
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maar van onze verbeelding. Ze zijn ‘gratuit’. Een vogelgeluid kan de 
aanleiding zijn, of het opsnuiven van een geur, het horen van een melodie 
of de aanblik van een stuk natuur. Andere keren brengen seksuele 
ervaringen die vervoering teweeg, kunnen esthetische momenten ons het 
geheim openbaren of beleven we een religieus moment als het betreden 
van ‘heilige grond’. Weer andere keren kunnen ze ons ten deel vallen 
wanneer het kwaad ons treft.  
De kern van deze ervaringen is irrationeel van aard en slechts 
gevoelsmatig te vatten. Voor Jung stond het verschijnen van archetypen 
gelijk aan het verschijnen van het numineuze en omgekeerd, waar het 
numineuze verschijnt, is er sprake van archetypen.  

  
Ze kunnen even sterk aanwezig zijn in onze kinderjaren als op latere 
leeftijd. Uit vrijwel alle verslagen blijkt dat ze tot de meest fundamentele 
van een mensenleven behoren. Ze vormen de zo noodzakelijke brug 
tussen logos en mythos. 

 
 
 
WETG 401 WETGEVING 
 

Opzetten eigen praktijk (PSBK) 
Sandra Duvnjak MSc 

 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
In deze les staan we stil bij het opzetten van je eigen praktijk. Waar moet je 
allemaal aan denken? We kijken hierbij zowel naar het creatieve proces, 
alsook naar de wet- en regelgeving waar je mee te maken krijgt. 

 
 
 
ANAT 401 ANALYTISCHE THERAPIE 
 

Interventietraining: Geboortesessies 
Sandra Duvnjak MSc 

 
Interventietraining, 4 studiepunten 

 
De geboortesessies horen bij het tweede stadium (werken aan ik-sterkte 
en aan de overdracht) van de Analytische Therapie. Door middel van een 
imaginatie of hypnosetoestand werk je in het Gedissocieerd gebied — het 
gebied dat nooit bewust is geweest maar waar wel iets ervaren is dat een 
aansturende werking heeft. De geboortesessies zelf hebben 3 fases. In het 
kort gezegd gaat het in de eerste fase over verwerking van de eigen 
ervaring, in de tweede fase gaat het over hoe moeder zich voelde, en in de 
derde fase over bij jezelf blijven zonder van reactiepatronen gebruik te 
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maken. Je leert hoe je deze fases inzet en doorloopt bij de cliënt, wanneer 
je ze in kan zetten en hoeveel tijd er tussen de fases zit. In de les zullen 
studenten orderbegeleiding van de docent deze interventies praktisch 
gaan oefenen. 
 
Verplichte literatuur: 

 Harry Rump (2018), Geesteswetenschap en Analytische Therapie, 
pp. 83, 84 en 184 t/m 193. Verkrijgbaar via het Instituut. 

 
 
 
HYPN 401 HYPNOSE  
 

Hypnose in de Analytische Therapie  
Anne Heijer MSc 
 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
Tijdens deze lesdagen word je meegenomen in de geschiedenis van de 
hypnose. Er wordt uitleg gegeven aan de rol die hypnose als interventie 
binnen de Analytische Therapie speelt. Je leert hoe je hypnose, ingeleid 
door verschillende inductiemethoden, als instrument in de therapie kunt 
toepassen. 
Hypnose brengt het brein van de cliënt in een alpha-ritme, wat als gevolg 
heeft dat er meer belevingservaring ontstaat. Zodoende is er makkelijker 
toegang tot het herbeleven van cruciale gebeurtenissen in het verleden. 
 
Aanbevolen literatuur: 

 Richard van Dyck, Philip Spinhoven, Jan Willem van der Does. 
Hypnose en hypnotherapie. ISBN 90-368-0088-9. Nog bij De Slegte 
te verkrijgen. 

 Harry Rump. Madeleine Witteveen. Wat kun je met hypnose en 
hypnotherapie? ISBN 90-202-0085-2. [Mogelijk in herdruk, anders 
als handout via het instituut verkrijgbaar] 

 
 
 
HYPN 402 HYPNOSE  
 

Hypnose in de Analytische Therapie  
Anne Heijer MSc 
 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
 Als HYPN 401, vervolg. 
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PTRY 401 PSYCHIATRIE 
 

Verslaving 
Drs. Maarten Belgers 
 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
Verslaving, zowel stoornis in middelengebruik als gedragsverslavingen, 
zijn veelvoorkomend en kunnen een zeer grote impact hebben op 
lichamelijk en psychisch welbevinden. Vaak gaat verslaving gepaard met 
comorbide psychiatrische stoornissen zoals depressie, angst, stress en 
heeft het verband met  het vóórkomen van b.v. ADHD, 
(vroegkinderlijke) trauma's en tal van sociaal maatschappelijke 
problematiek. In dit lesblok krijg je inzicht in hoe verslavende middelen 
werken, inzicht in de achterliggende oorzaken van verslaving, kennis over 
risico's die het vóórkomen van verslaving kunnen vergroten, en de 
behandeling ervan. 

 
 Aanbevolen literatuur: 

 Franken, van den Brink, Schellekens (2019), Handboek voor 
verslaving, 2e druk, uitg. Boom/de Tijdstroom  

 
 
 
ANAT 402 ANALYTISCHE THERAPIE  
 

Persoonstypen Analytische Therapie  
Elke Buitenhuis-Geene MA 

 
Interventietraining, 4 studiepunten 

 
Om vat te krijgen op de interne, psychische dynamiek van een persoon 
werkt de Analytische Therapie actief met het archetypische krachtenveld 
dat die persoon kenmerkt. We spreken in dat verband ook wel van een 
blauwdruk. De uitwerking van die blauwdruk is voor ieder persoon uniek, 
maar er zijn wel twaalf persoonstypen te onderscheiden. In de Analytische 
Therapie wordt het krachtenveld van ieder persoonstype hanteerbaar 
gemaakt aan de hand van de kosmologische symbolen (niet de tekens) 
van de dierenriem. Deze lesdag staan twee van de twaalf persoonstypen 
centraal. 

 
 
TPBH 401 THERAPEUTISCHE BASISHOUDING 
 

De basishouding van de Analytisch Therapeut (PSBK) 
Mathilde van Mil MSc MSc 
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Werkcollege, 4 studiepunten 

 
Deze dag staat in het teken van uitwisseling; terugblikken op 
het 3de jaar en vooruitkijken naar het 4de jaar. In dit jaar gaan de  

 studenten nog intensiever werken met cliënten, tevens in voorbereiding 
 op hun praktijkexamen aan het einde van dit jaar. 

 
Het hoofdthema van deze lesdag vormt de ontwikkeling van autonomie als 

 bron van heling. Gewerkt met en gesproken wordt over het individuele 
ontwikkelingsproces, de voortgang in relatie tot de groepsdynamiek en in 

 het werken met cliënten. 
Thema’s die verder aan bod komen zijn: aandacht als bron van verbinding; 

 heling; ontwikkeling van autonomie; innerlijke levenshouding. 
Ook het procesmodel ‘van Speelbal tot  deelnemer’ komt aan bod. 

 
Verplichte literatuur: 

 Studenten krijgen een hand-out. Het bestuderen hiervan en 
de bijbehorende vragen worden uitgewerkt als 
huiswerkopdracht en komen in het portfolio. 

 
 
TPBH 402 THERAPEUTISCHE BASISHOUDING  
 

Belichaamd Bewustzijn in de therapeutische relatie 
Ingrid Baart MDaT 

 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
De dialoog tussen je bewuste en onbewuste inhouden en een verfijnde 

 afstemming hierop vragen een attitude van introspectie.  
Een oefening in zelfreflectie op eigen ervaringen, niet alleen in de mind  

 maar ook op de gevoelswaarnemingen en de veranderingen in het  
 lichaam en hoe dit samenwerkt met de psyche. Om in het moment zelf te 
 blijven is het nodig dat je met en in je lichaam kunt zijn.    
 Lichaamsbewustzijn en het somatisch geheugen helpen je hierbij om je  
 gewaar te worden van eigen psychosomatische reacties in de ontmoeting 
 met de ander. Deze dag komen thema’s aanbod als de betekenis van het 
 lichaam in Jung’s werk, objectieve en subjectieve waarneming als  
 complementair, de ruimte en het lichaam als voertuig (of ‘vessel’), en  
 introjectieve en projectieve identificatie binnen de relatie. 

Aan de hand van de methode ‘Actieve Imaginatie in Beweging’ leer je 
enerzijds hoe je inzicht verkrijgt in eigen onbewuste inhouden (fysiek en in 
de mind) en anderzijds leer je ruimte te geven aan het onbewuste proces 
van de ander. Daarbij kan de vraag rijzen: Wat is van mij? Wat is van de 
ander? Deze les draagt bij aan een bewuste (therapeutische) houding in 
het moment zelf.  
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Verplichte literatuur: 

 Karen M. Hamaker-Zondag (2018). Het projectie mechanisme in de 
praktijk. Uitg. Symbolon  

 Nelleke Nicolai (2020). In levende lijve: het lichaam in de 
psychotherapie. Uitg. bohn stafleu van loghum  

 Studenten ontvangen een aanvulling op de reader van het 1e en 2e 
leerjaar  

 
Aanbevolen literatuur: 

 Joan Chodorow ed. (1997). Jung on Active Imagination. Uitg. 
Princeton  

 Bas Kast (2008). Hoe de buik het hoofd helpt denken. De 
intelligentie van het onbewuste en de kracht van de intuïtie. Uitg. 
Wereldbibliotheek bv. 

 
 
TPBH 403 THERAPEUTISCHE BASISHOUDING  
 

Belichaamd Bewustzijn in de therapeutische relatie 
Ingrid Baart MDaT 

 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
Binnen de therapeutische relatie kan er sprake zijn van somatische 
tegenoverdracht. Onbewuste somatische communicatie kan vroege 
interne objectrelaties, intersubjectieve ervaringen en bewustwording van 
onderdrukte gevoelens oproepen. Trauma gerelateerde ervaringen 
kunnen onbewust in het lichamelijk geheugen aan de oppervlakte komen 
en overdrachtelijk werken. We gaan vandaag in op symbolische 
somatische expressie, traumatische herinneringen en de intercorporale 
ruimte en zullen aan de hand van inzichten vanuit de psychoneurologie, 
lichaamswerk en somatische dieptepsychologie en casuïstiek de 
therapeutische setting beoefenen. 

  
Verplichte literatuur: 

 Thomas Moore (2022) Van ziel tot ziel. De kunst van helpende en 
helende gesprekken. Uitg. AnkhHermes.  

 
Aanbevolen literatuur: 

 Peter A. Levine (2013), De stem van je lichaam, Altamira. 
 Marion Woodman (1982) Addiction to Perfection. In het Nederlands 

bij Uitg. Symbolon: Verslaafd aan perfectie.  
 Marion Woodman (1993) Conscious Femininity 
 Alice Miller (2009) Het drama van het begaafde kind. Op zoek naar 

het ware zelf. Uitg. Spectrum  
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MPTH401 MEDISCHE PATHOLOGIE 
 

Medische Basiskennis (PSBK), Examenvoorbereiding 
Dr. Marc Verhagen 

 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
Informatie volgt. 
 
Verplichte literatuur: 

 Het door jezelf ingevulde werkboek 
 
 
 
DPSY 401 DIEPTEPSYCHOLOGIE 
 

De Post-Jungianen 
Drs. Ko Vos 

 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
Tijdens deze les zullen diverse benaderingen van dieptepsychologie 
besproken worden vanuit drie invloedrijke post-jungianen: James Hillman 
(1926-2011), Stanislav Grof (1931) en Ken Wilber (1949). 

 
Aanbevolen literatuur: 

 Diverse boeken van de genoemde auteurs. 
 
 
VERH 401 VERHALEN 
 

Sprookjes en Verhalen in Therapie 
Drs. Cornelia Reimerink 

 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
De symbolen en motieven in sprookjes weerspiegelen een proces van 
psychische rijping; het individuatieproces. Sprookjes laten het thema van 
de individuele mens zien die zich door allerlei gevaren heen ontplooit. De 
moeilijkheden waarmee de sprookjesfiguren te maken krijgen, zijn 
moeilijkheden die ook wij het hoofd moeten bieden wanneer het 
algemene thema dat het sprookje behandelt, ook voor ons een 
levensthema is. De verhalen die ons raken blijken iets te zeggen over onze 
eigen problemen. Dit kunnen de lievelingssprookjes uit onze jeugd zijn, 
maar ook verhalen die ons nu treffen, of ze ons nou ontroeren of ons juist 
kwaad maken. Deze sprookjesbeelden vinden weerklank in de onbewuste 
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complexen van onze psyche. Wanneer je dus geraakt wordt door een 
sprookje, is er een sluimerend complex geraakt in je onbewuste. Een 
zekere voorkeur (of afkeer) voor een bepaald sprookje of sprookjesfiguur 
kan ons meer zicht geven op nog onbewuste aspecten van onszelf. Zo 
kunnen we er bijvoorbeeld achter komen dat we de opdracht van de held 
van het sprookje nog niet hebben vervuld. Hoe meer je je in sprookjes 
verdiept, hoe meer je verrast zult worden door de veelzijdige uitwerking 
van dieptepsychologische thema’s, die ons ook nu nog dagelijks 
bezighouden. 

 
Verplichte literatuur: 

 Marie-Louise Von Franz (1981), De werkelijkheid in het sprookje. 
Lemniscaat. 

 
Aanbevolen literatuur: 

 Marie-Louise Von Franz (1996), De vrouw in het sprookje. 
Lemniscaat. 

 Marie-Louise Von Franz (1983), Het kwaad in het sprookje. 
Lemniscaat. 

 Verena Kast (1986), Ontwikkelingen in de Jungiaanse psychologie: 
Sprookjes als therapie. Lemniscaat. 

 
 
PTRY 402 PSYCHIATRIE 
 

Seksualiteit 
N.t.b. 
 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
Deze lessen seksualiteit draaien om het vergroten van je kennis omtrent 
seksualiteit en seksueel gedrag. Je leert hierin je eigen grenzen kennen en 
benoemen. 

 
Verplichte/aanbevolen literatuur: volgt 

 
 
 
SCRP 401 SCRIPTIE 
 

Voortgang scriptie 
Em. Prof. Dr. Ko Achterberg 

 
Werkcollege, 4 studiepunten 
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De voortgang van de verschillende scriptietrajecten wordt in en met de 
groep besproken. Waar staat iedereen? Waar loop je tegenaan en wat zijn 
oplossingen om verder te komen? Er is volop gelegenheid om van elkaar 
te leren, en om elkaar te helpen. 
 
Verplichte literatuur: 

 Hand-outs via het instituut (gibbon)  
 
 
TRAU 401 TRAUMA 
 

Trauma 
Sandra Duvnjak MSc 
 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
In deze lessen borduren we voort op de eerder opgedane kennis omtrent 
trauma. Je leert over het behandelen van trauma en de diverse trends 
hierbij binnen de reguliere hulpverlening. 

 
Verplichte literatuur: 

 Bessel van der Kolk, The body keeps the score, Penguin. 
 

Aangepaste informatie volgt 
 
 
TRAU 402 TRAUMA 
 

Trauma 
Sandra Duvnjak MSc 
 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
Informatie volgt. 

 
 
TPBH 404 THERAPEUTISCHE BASISHOUDING 
 

De basishouding van de Analytisch Therapeut (PSBK) 
Mathilde van Mil MSc MSc 
 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
Deze dag staat in het teken van ‘Pas op de plaats’ uitwisseling; eigen  

 individuatieproces in relatie met therapeutisch werken. 
Het hoofdthema dat deze lesdag centraal staat: Van theorie naar praktijk: 

 ‘Heling vindt plaats in een Mythisch Bewustzijn’. 
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De thema’s van de dag zijn onder andere: de therapeutische relatie,  
 overdracht en tegenoverdracht, relatiebreuken. Hierbij wordt onder  
 andere het Resolutiemodel van Safran behandeld. Ook inventariseren en 
 het bespreken van uitdagingen en leerpunten worden behandeld en  
 geoefend. Door middel van eigen casuïstiek bespreken we de leerpunten. 
 Op het eind van de dag heeft de student inzicht in waar hij staat in zijn  
 ontwikkeling als therapeut. 

 
 Verplichte literatuur: 

 Studenten krijgen een hand-out. Het bestuderen hiervan en 
de bijbehorende vragen worden uitgewerkt als 
huiswerkopdracht en komen in het portfolio. 

 
 

ANAT 403 ANALYTISCHE THERAPIE  
 

Persoonstypen Analytische Therapie  
Elke Buitenhuis-Geene MA 

 
Interventietraining, 4 studiepunten 

 
Om vat te krijgen op de interne, psychische dynamiek van een persoon 
werkt de Analytische Therapie actief met het archetypische krachtenveld 
dat die persoon kenmerkt. We spreken in dat verband ook wel van een 
blauwdruk. De uitwerking van die blauwdruk is voor ieder persoon uniek, 
maar er zijn wel twaalf persoonstypen te onderscheiden. In de Analytische 
Therapie wordt het krachtenveld van ieder persoonstype hanteerbaar 
gemaakt aan de hand van de kosmologische symbolen (niet de tekens) 
van de dierenriem. Deze lesdag staan twee van de twaalf persoonstypen 
centraal. 

 
 
ANAT 404 ANALYTISCHE THERAPIE  
 

Interventietraining: Herhalingen 
Drs. Toon Verberne MSc. 

 
Interventietraining, 4 studiepunten 

 
 Informatie volgt. 
 
 
ETHK 401 ETHIEK 
 
  Ethiek  (PSBK) 
  Dr. Marc Verhagen 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
Studiegids 2022-2023    Pagina | 110  

 

  Werkcollege, 4 studiepunten 
 
 Informatie volgt. 
 
 
 
ANAT 408 ANALYTISCHE THERAPIE 
 

Overdracht, Tegenoverdracht  
Joost Sliphorst MSc 
 
Hoorcollege, 4 studiepunten 

 
In de ontmoeting met de ander komen we iets van onszelf tegen.  
“Er is eigenlijk altijd sprake van overdracht”. Kijk maar wat er bij jou 
gebeurt bij het lezen van deze zin/tekst.  
 
In je rol als therapeut ‘kies’ je er voor om via de ogen van je client te kijken 
naar ook dat stukje van jezelf. Zoals een droom, een tekening iets laat 
zien van onze binnenste binnenkant, zo laat een client ook ons iets zien 
over en van onszelf. Wanneer we onvoldoende onze eigen 
thema’s ‘durchgearbeitet’ hebben, zouden we op een onbewust niveau in 
een permanente overdracht (de client ziet in de therapeut de 
personificatie van een relatie uit eigen leven) en tegen-overdracht relatie 
(de therapeut wordt onopgemerkt geraakt in een eigen deel en neemt 
zonder het te weten die rol aan) zitten. Juist door het minutieus 
onderzoeken van de relatie tussen client en therapeut en wat er geraakt 
wordt van de eigen thema’s in die relatie als therapeut, zorgt er voor dat 
wanneer er sprake is van overdracht het in ieder geval in het licht staat bij 
de therapeut.  
Om het op een ZEER bewuste manier zelfs in te zetten in de 
therapeutische relatie vereist vakmanschap en bovenal voldoende 
integratie van eigen thema’s. Het is daarmee zelfs een uiterst krachtig 
instrument in de therapie. Iets stelliger: goed ingezet is het soms zelfs 
essentieel om een doorbraak te krijgen in de therapeutische relatie. 
 
Tijdens dit college wordt aan de hand van ervaringen binnen dit thema in 
het hier en nu en eigen casuïstiek het thema ervaren en onderzocht op 
de wijze die past binnen de Analytische therapielijn. 
 
Aanbevolen literatuur: 

 Adolf Guggenbühl-Craig: Macht als gevaar, Uitgever Lemniscaat, 
Rotterdam, ISBN 
9060699637 

 C.G. Jung: Verzameld werk C.G. Jung 1 - Psychologie en praktijk, 
ISBN 9789060699713 
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EXAM 403 EXAMEN PSBK 
 
  Online PSBK-examen Medische Basiskennis 
  (Online) examen (open boek) over de onderdelen: 

- Algemene Medische Basiskennis 
- Gezondheid en Ziekte 
- Elementaire leer 
- Zenuwstelsel 
- Hormoonstelsel 
- Genitaalstelstel 

 
Literatuur: 

 Werkboek PSBK 
 
 
TEKN 401 TEKENEN 
 

Werken met tekeningen 
Danka Hüsken 
 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
Het hoofdthema van deze eerste lesdag in het 4e jaar Werken met 
Tekeningen luidt: ‘Werken met “K.I.E.S.T.” en de tekeningen uit je 
portfolio.’ 
 
We gaan aan de slag met tekeningen, liefst die van jezelf, omdat je juist 
door het “lezen” van je eigen tekeningen in ervaring brengt waarom het 
gaat. We beschouwen de verschillende tekeningen en onderzoeken aan 
de hand van het K.I.E.S.T schema wat je al zo kunt herkennen in je 
tekeningen. Eenmaal zelf doorleefd kun je die ervaring makkelijker 
plaatsen en toepassen bij het toeschouwen bij het tekenen en het 
analyseren van tekeningen van je cliënten. We gaan hierbij uit van de 
verschillende fasen (Zie Prentenboek van de Geest pag. 36) 

 
Aanbevolen literatuur: 

 Inger van Lamoen-Dommisse (2011), Prentenboek van de Geest: 
Beeldtaal in psychotherapie. Elikser. 

 Gregg Furth (1991), Tekeningen: Beeldtaal van het onbewust. 
Lemniscaat. 

 
 
TEKN 402 TEKENEN 
 

Werken met tekeningen 
Danka Hüsken 
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Werkcollege, 4 studiepunten 

 
Het hoofdthema van de 2e dag luidt: ‘Verdiepend – “K.I.E.S.T.” – als 
schema voor verdieping’ 
Op deze dag kiest iedereen 2 tekeningen die je wilt bespreken op deze 
dag. We onderzoeken in de diepte wat we waarnemen en stellen vragen 
aan elkaar We werken in kleine groepjes en evalueren naderhand de 
uitkomst van de ondervraging en wat het je heeft opgeleverd. Er wordt 
opnieuw gekeken, onderzocht en benoemd door naar woorden bij het 
beeld te zoeken en door vragen te stellen. Mogelijkerwijs vloeit uit dit 
gesprek nog een nieuwe tekenopdracht voort. 

 
Aanbevolen literatuur: 
Als bij TEKN 401. 

 
 
DROM 401 DROMEN 
 

Werken met Dromen 
Drs. Cornelia Reimerink 

 
  Hoorcollege, 4 studiepunten 
 

Sinds Freud en Jung weten we dat in de droom ons onbewuste tot 
uitdrukking komt. Dromen zijn volgens Jung zelfportretten van het 
psychische levensproces. Via de droom komt datgene naar boven wat nog 
niet bewust is. Dromen proberen een eenzijdigheid in het bewustzijn op te 
heffen. Zij gedragen zich compensatorisch ten opzichte van de 
bewustzijnstoestand van dat moment. Het is een compensatie van de 
bewustzijnsinstelling van de persoon overdag. Dromen leveren 
bijvoorbeeld aanvullend commentaar op onze automatismen en 
ingesleten patronen. Steeds wijzen dromen ons op dat andere, dat deel 
uitmaakt van het hele plaatje. Ze doorbreken onze fixaties, onze eenzijdige 
kijk op de dingen of onszelf. Zij trekken zich niets aan van onze neiging om 
onszelf 100% volmaakt voor te doen. De droom is vooral een heel eerlijke 
vriend. Zij werpen een licht op die andere procenten die er ook zijn. 
Dromen laten je zien wat je net niet ziet en vaak ook niet wil zien. Zij laten 
ons zien wat zich buiten ons gezichtsveld bevindt, wat wij dan kunnen 
opvatten als een aanvulling, waarschuwing, lering, verwerking of juist een 
bemoediging. In dit studieonderdeel zal onder andere worden stilgestaan 

 
 

Aanbevolen literatuur: 
 Hans & Anna Myrte Korteweg (2008), Het droomjuweel, De rijkdom 

van dromen in ons bestaan. Kosmos uitgeverij. 
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DROM 402 DROMEN 
 

Werken met Dromen 
Drs. Cornelia Reimerink 

 
  Hoorcollege, 4 studiepunten 
  

Zie DROM 401. 
 
 
 
HYPT 401 HYPNOTHERAPIE  
 

Methodieken in de psychoanalytische hypnotherapie 
Anne Heijer MSc 
 
Werkcollege, 4 studiepunten 
 

Sinds men is gaan werken met het gebruik van hypnose binnen de 
therapie - waardoor de term hypnotherapie ontstaan is - zijn verschillende 
methoden en technieken ontwikkeld. De student wordt tijdens de colleges 
ingevoerd in deze methoden en technieken, zoals: inductietechnieken, 
zwakke en sterke ontdekkende technieken, technieken voor het 
verminderen van het affect en trauma, vraagtechnieken en 
dissociatietechnieken. Verder wordt ingegaan op het gebruik van 
suggestie, de verschijnselen die optreden tijdens de hypnose, het 
taalgebruik en de medische toepassing van hypnose. 

 
Aanbevolen literatuur: 

 Jos Olgers (2005), Heelheid in wording: Compleet handboek voor 
hypnose- en regressietherapie. 

 Jos Olgers (2012), Medische hypnotherapie. 
 
 
 
HYPT 402 HYPNOTHERAPIE 
 

Methodieken in de psychoanalytische hypnotherapie 
Anne Heijer MSc 
 
Werkcollege, 4 studiepunten 
 

Zie HYPT 401. 
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HYPT 403 HYPNOTHERAPIE 
 

Methodieken in de psychoanalytische hypnotherapie 
Anne Heijer MSc 
 
Werkcollege, 4 studiepunten 

 
Zie HYPT 401. 

 
 
 
ANAT 405 ANALYTISCHE THERAPIE  
 

Interventietraining: Imaginatie en symboliek 
Elke Buitenhuis-Geene MA 

 
Interventietraining, 4 studiepunten 
 
 

Informatie volgt.  
 
 
ANAT 406 ANALYTISCHE THERAPIE  
 

Interventietraining: Afronden Therapie 
Elke Buitenhuis-Geene MA  

 
Interventietraining, 4 studiepunten 

  
Informatie volgt.  

 
 
ANAT 407 ANALYTISCHE THERAPIE  
 

Interventietraining: Samenvatting, herhaling 
Laurens Wolters MSc MSc 

 
Interventietraining, 4 studiepunten 

 
Informatie volgt.  

 
Verplichte literatuur: 

 Hart, O.vd. e.a., Afscheidsrituelen,  Swets en Zeitlinger,  
9789026517068: In zijn geheel bestuderen 

 Frans van Paassen, “Beëindigen van psychotherapie”, Tijdschrift voor 
psychotherapie (2013) [Artikel beschikbaar via studentensite]. 
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SCRP 402 SCRIPTIE 
 

Scriptiepresentatie 
WAR 

 
Op deze dag worden alle scripties die al als voldoende zijn beoordeeld 
gepresenteerd en verdedigd. Dat gebeurt ten overstaan van alle 
klasgenoten en de leden van de WAR. Het is een academische traditie dat 
het eigen onderzoek aan de gemeenschap wordt gepresenteerd; het 
publiek in de klas vertegenwoordigt die gemeenschap. Vanuit de WAR 
worden een paar kritische vragen gesteld; ook vanuit de klas kunnen nog 
vragen komen. Het definitieve eindcijfer voor de scriptie wordt aan het 
eind van de dag bepaald; zakken voor de scriptie kan in dit stadium niet 
meer, maar afhankelijk van de presentatie/verdediging kan het eindcijfer 
kan nog wel ten goede of ten kwade variëren. 

     
 
PORT 402 PORTFOLIO / JAARAFRONDING + SCHRIFTELIJK EXAMEN 
 

Drs. Ko Vos/klassikaal 
 
Werkcollege, 4 studiepunten + schriftelijk examen 

 
Op deze laatste collegedag van het jaar staan het individuele 
ontwikkelingsproces en de evaluatie daarvan centraal. Het gesprek wordt 
aangegaan over het afgelopen studiejaar/jaren, het heden ten tijde van 
het afstuderen en de toekomst. 
 
Daarnaast wordt vandaag het schriftelijk examen afgenomen met vragen 
die het inzicht en overzicht van de student m.b.t. bepaalde stof moeten 
reflecteren. 

 
 
EXAM 401 EXAMEN 
 

Praktijkexamen 
Examencommissie 
 
4 studiepunten 

 
N.B.: de klas wordt in 2en gesplitst. De ene helft heeft op afgesproken 
tijden per student zijn/haar praktijkexamen op 16 juni, de andere helft op 
17 juni idem dito. 
De indeling wordt in overleg met het secretariaat gemaakt. 

 
Ten overstaan van de examencommissie voert de student een 
therapeutisch gesprek met een eigen cliënt. Het gesprek duurt ongeveer 
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een half uur. De examencommissie bepaalt of de student voldoende in 
staat is om de cliënt te volgen en te begeleiden in zijn/haar proces. 
Uiteraard wordt ook gekeken in hoeverre de student in staat is om 
technieken en uitgangspunten van de Analytische Therapie op de juiste 
manier toe te passen. De beoordeling/feedback van de commissie volgt 
meteen na het gesprek. 
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