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Voor professionals werkzaam in sociale wijkteams, 
jeugdzorg, welzijn, GGZ, onderwijs, verslavingszorg, 

ouderenzorg, reclassering, gemeenten en 
rechterlijke macht, praktijkondersteuners. 

Dialoog

‘Met deze opleiding heb ik geleerd hoe 

belangrijk het is om de persoonlijke 

geschiedenis in de behandeling mee te nemen 

om de dialoog weer op gang te brengen.’

Heling en geluk

‘Ik begrijp beter hoe de complexe realiteit in 

elkaar zit, waardoor ik nu over meer praktische 

handvaten beschik om mensen te begeleiden 

op weg naar heling en geluk.’ 



VERANTWOORDELIJKHEID 
EN BETROUWBAARHEID
DE CONTEXTUELE BENADERING BESCHOUWT DE MENS ALS EEN RELATIONEEL WEZEN.  
NETWERKEN VAN (FAMILIE-)RELATIES SPELEN IN ONS LEVEN EEN GROTE ROL. IN RELATIES 
ZIJN WE VAN BETEKENIS VOOR ELKAAR, DRAGEN WE VERANTWOORDELIJKHEID,  
VERTROUWEN WE OP ELKAAR, ZORGEN WE VOOR DE ANDER. 

Het is geen toeval dat de belangstelling voor de contextuele benadering groeit. Het zijn immers 
tijden van grote verandering, in de zorg, binnen onderwijs, overheid en binnen organisaties. 
Daarom is het van groot belang om relaties te begrijpen, tot bloei te brengen, mensen te helpen 
in hun zoektocht naar betrouwbaar menselijk contact en verbindingen.  

Ons opleidingsinstituut leidt 
je binnen in de wereld van het 
contextuele gedachtengoed.  
Wij werken op basis van de 
inzichten van de grondleggers 
Ivan Boszormenyi - Nagy en  
Barbara Krasner. De laatste 
is als lid van de Raad van 
Advies aan onze organisatie 
verbonden. 

BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNTEN EN TECHNIEKEN 
IN DE CONTEXTUELE HULPVERLENING

  Werken met genogrammen | Relaties nu en  
door de tijd heen in kaart gebracht

  Inzicht in loyaliteitsdynamiek | Hoe verhoud ik me  
tot mijn familie, vrienden en collega’s?

  De relationele ethiek | De balans van geven en  
ontvangen: het opsporen van (on)recht en  
(over)belasting.

  Hulpbronnen activeren | Waar of wie zijn  
mijn bronnen van vertrouwen?

  Meerzijdige partijdigheid | Hoe doe je iedereen recht?



CONTEXTUELE BASIS- EN VERVOLGOPLEIDING

Onze opleidingen vormen het hart van ons instituut. Met studie, oefening en reflectie ontdekken 
deelnemers de kracht van de contextuele benadering en integreren zij die in hun professionele 
handelen. Na afronding van de tweejarige basisopleiding kunt u aan de slag als contextueel 
hulpverlener. Na afronding van de vervolgopleiding als contextueel therapeut.

BIJ- EN NASCHOLINGEN
Een greep uit ons aanbod 
kortdurende trainingen:
 Introductie contextuele 
hulpverlening; werken met 
duplo-opstellingen; werken in 
complexe (v)echtscheidings-
situaties; verdiepingstraining; 
trainingen op maat; training 
voor wijkteams.

IN-COMPANY-TRAININGEN 
BINNEN ORGANISATIES 
EN BEDRIJVEN
Al onze workshops en 
trainingen zijn ook 
in-company mogelijk.
Voor uw organisatie maken 
we ook op maat trainingen. 

WIJ GEVEN MEER DAN LES ALLEEN. NAAST HET DOORGEVEN VAN KENNIS EN HET 
AANLEREN VAN VAARDIGHEDEN, BEVORDEREN WE OOK HET LEREN DOOR ERVARING. 
HET ONDERZOEKEN EN DOORLEVEN VAN EIGEN ERVARINGEN VAN DE STUDENT BINNEN 
DE EIGEN CONTEXT, OOK DE WERKCONTEXT, EN DE VOORTGAANDE REFLECTIE DAAROP 
BEVORDERT EEN ERVARINGSGERICHT PROCES.

WWW.LERENOVERLEVEN-OICS.NL

SPECIALE CURSUSSEN
EN WORKSHOPS 
Geweldloos Verzet/ 
Nieuwe Autoriteit.  
Wij zijn 
International 
Training Partner
van de NVR 
school in Israël.
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WIJ BIEDEN DE VOLGENDE OPLEIDINGSVORMEN

Leren over Leven-OICS heeft de afgelopen jaren een stevige reputatie opgebouwd. Al onze 
docenten werken ook in de praktijk. Hun werkvelden zijn o.a. jeugdzorg, CLAS, ambulante en 
residentiële geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, adoptiehulp-
verlening, schoolmaatschappelijk werk, onderwijsmanagement, reclassering, vluchtelingenwerk. 
Ze hebben een cultureel diverse achtergrond, publiceren eigen werk en koppelen de theorie 
voortdurend aan hun praktijkervaring.  Met hun enorme dosis aan kennis en ervaring vormen ze 
voor de studenten een rijke inspiratiebron. 
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