
Verdiepingsjaar
Psychosynthese Therapie



Wij je een verdieping in je werk als 

psychosynthese coach / counselor / gids 

dan is het opleidingsjaar tot

psychosynthese therapeut de kans voor

jou! 

 

Tijdens deze door de SKB geaccrediteerde

en gecertificeerde opleiding ga je je

intensief verdiepen in het therapeutische

aspect van psychosynthese. 

 

Grijp deze laatste kans om je verder te

professionaliseren tot psychosynthese

therapeut.

 

Zijn of haar praktijk wil uitbouwen.

Het vak van psychosynthese therapeut

professioneel wilt uitoefenen, in een

eigen praktijk of in het bedrijfsleven.

 De eigen persoonlijkheid als

belangrijkste instrument wil verfijnen.

Meer stevigheid zoekt in het werken

met cliënten.

Lid wil worden van een

beroepsvereniging, zoals de NVPA.

Opleidingsjaar Voor iedereen die

Voor iedereen die
mensen met 

hart en ziel wil 
 begeleiden



Aan het eind van dit jaar heb je je de
volgende competenties en attitudes
eigen gemaakt:

Wat ga je leren

Begrip van diagnostiek en pathologie

om intercollegiaal te kunnen

overleggen.

Basiskennis van de DSM.

Je herkent pathologie, kenmerken van

stoornissen en de grenzen van wie

wel en niet door jou te begeleiden is.

Je kan een werkhypothese

(assessment) en een behandelplan

maken.

Je hebt vaardigheid in het werken met

cliënten met (lichte) stoornissen en je

kunt diagnoses stellen.

Je hebt een diep besef van je eigen

overdracht en tegenoverdracht in

relatie met je cliënten.

Je hebt meer zelfvertrouwen in het

werken met cliënten en je voelt je

zekerder in je vak.

De jaartraining
psychosynthese therapeut was
een waardevolle aanvulling op
mijn psychosynthese coach /

counselor diploma. Het gaf me 
 de tools om met andere
zorgverleners samen te

werken.
Monica

 
 

Een intensief jaar waarin ik
mijn professie als

psychosynthese therapeut in
het licht heb gezet.

Renee
 
 

Zorgvuldig, verrijkend,
verdiepend. Een jaar wat ik
iedere coach/counselor van

harte aanbeveel.
Martin

 



Door in contact te komen met een 
stevige basis in jezelf ontstaat inzicht, 
wat je beweegt en wat bij je past. 
Hierdoor zie je nieuwe mogelijkheden en 
kun je keuzes maken die bij je passen. Zo 
ga je meer emotionele en mentale 
vrijheid en balans in je leven ervaren.
 
Deze optimistische psychologie is 
ontwikkeld door de Italiaanse psychiater 
Roberto Assagioli (1888-1974). Met de 
ontwikkeling van psychosynthese wilde 
hij recht doen aan alle facetten van het 
mens zijn. Het richt zich op een 
harmonische integratie, ofwel synthese, 
van alle niveaus van zelfbewustzijn en 
heeft tot doel om innerlijke 
tegenstellingen met elkaar te verbinden 
en in balans te brengen. Door oefening 
en bewustwording van wat er in je leeft, 
door het ontwikkelen van mildheid en 
acceptatie van je kwaliteiten en je 
schaduwkanten, is groei mogelijk.

Gedurende de beroepsopleiding heb ik
toegang gekregen tot de wijsheid

waarin hoofd, hart en buik
samenwerken en je leiden naar wat

nodig is voor een herstel van Vreugde,
Verlangen en Vertrouwen in je-Zelf. 

Wim
 
 

De opleiding heeft mij vrijheid 
in gevoel en handeling gebracht.
Ik kan nu werkelijk ontmoeten. 

Leonie
 
 

Tijdens de beroepsopleiding heb ik 
geleerd hoe ik (weer) in verbinding met
mezelf kom en met de ander. Kunnen

Zijn wie ik ben. Met alles wat er is. 
Esther

Wat is psychosynthese



Nadruk op praktijk

Behalve kennis, is het handen en

voeten geven van het theoretische

kader een belangrijk onderdeel van

de opleiding. Het vak van

psychosynthese therapeut kun je niet

leren uit boeken, dat moet je oefenen.

 

Goed gereedschap

Tijdens de opleiding leer je

werkvormen die hun werking in de

praktijk hebben bewezen. Jij bent zelf

echter het belangrijkste gereedschap

in de relatie met de ander. Hoe beter

jij in je vel zit, hoe beter je je werk als

psychosynthese therapeut kunt

uitoefenen. Tijdens dit verdiepingsjaar

is daarom je persoonlijke groei net zo

belangrijk als je professionele groei.

Deskundige trainers

Tijdens de training ontmoet je diverse

trainers. Al onze trainers zijn gedegen

geschoold in psychosynthese en hebben

ruime praktijkervaring, zowel nationaal als

internationaal. Zo kunnen wij garanderen

dat je het vak echt in de vingers krijgt.

Unieke opleiding

Psychosynthese helpt je te
ontdekken wie je werkelijk wilt

zijn, wat je potentieel is
en hoe je hier concreet vorm

aan kunt geven 
in je leven en werk.

Kortom, psychosynthese helpt
je om voluit te leven.



Het opleidingsjaar psychosynthese
therapeut bestaat uit de volgende
onderdelen:

Programma en studiebelasting

Bijeenkomsten: 30 bijeenkomsten van
10.00 - 18.00 uur. Je hebt 3 bijeenkomsten
per maand. Een losse vrijdag en tweee
opeenvolgende dagen op vrijdag en
zaterdag. Het opleidingsjaar start 1
november 2019.
Literatuurstudie: je leest gedurende het
jaar 5 boeken, waarvan je een boekverslag
schrijft.
Leertherapie: 10 verplichte sessies met
een geselecteerde leertherapeut.
Stage met 2 proefcliënten.
Studiegroepen: Gedurende het jaar kom
je 6 dagdelen met de studiegroep bij
elkaar voor het bespreken van boeken en
uitwisselen van ervaringen.
Eindverslag: Je beschrijft een cliëntcasus.
Afronding:  Je hebt tot 1 december 2020
om dit trainingsjaar af te ronden.

De volgende onderwerpen komen aan
de orde:
 
 

DSM

Crisisinterventie

Karakterstructuren

Supervisie

Afweersystemen

Psychopathologie

Psychosynthese en de wereld

Trauma en dieptepsychologie

Het transpersoonlijke in de praktijk 

Ondernemerschap

De menselijke natuur



Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd en

gecertificeerd door de Stichting

Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) in

de scholingscategorie: ZER-SKB A1.1/SU

732 / 26 ECT's.

 

Na afronding van het opleidingsjaar is

het mogelijk om je aan te sluiten bij een  

beroepsvereniging zoals de NVPA. In

dat geval kunnen jouw cliënten hun

therapie (gedeeltelijk) vergoed krijgen

van een zorgverzekeraar. 

 

Tevens geldt dit verdiepingsjaar als

nascholing.

Certificaat

Als je alle onderdelen van de jaartraining
met goed gevolg hebt afgerond, ontvang
je het certificaat "Psychosynthese
Therapeut" van De Broedplaats.

Toelatingseisen

Je kunt deelnemen aan het

opleidingsjaar  psychosynthese

therapeut indien je:

 
 

 

De eerste twee jaar van de

beroepsopleiding psychosynthese

transpersoonlijke psychotherapie,

counseling en coaching van de

Psychosynthese Academie hebt

afgerond.

De vijf jarige opleiding

psychosynthese van het Centrum

Psychosynthese Holland of

vergelijkbaar met goed gevolg hebt

afgerond.



De opleiding kost € 5200 (vrij van btw). Dit is

inclusief de locatiekosten, readers, hand-

outs, materiaal tijdens de opleidingsdagen en

10 persoonlijke leertherapiesessies. 

Exclusief literatuurkosten.

Investering Inschrijven

Inschrijven kan tot uiterlijk 15

september 2019 via het

inschrijfformulier op de website. Stuur

het ingevulde en ondertekende

inschrijfformulier naar

info@broedplaats.academy.

Locatie

De trainingsdagen vinden

plaats in Amersfoort.

Vragen

Neem gerust contact op met Wendy Smit of

Yolande van Wijk. Je kunt ons bereiken via:

+31 611205821 of mail ons via

info@broedplaats.academy.

De Broedplaats is de plek waar je je persoonlijk en professioneel kunt ontwikkelen. Waar 

je een geaccrediteerde beroepsopleiding kunt volgen tot psychosynthese coach of 

therapeut en nascholing kunt volgen.

 

En een plek om gelijkgestemden te ontmoeten en van en met elkaar leren, te delen en te 

inspireren Doe ook mee en volg een opleiding of training of word lid van het Netwerk.

De Broedplaats

https://broedplaats.academy/wp-content/uploads/2019/01/Inschrijfformulier-Beroepsopleiding.docx
https://broedplaats.academy/community/

