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voorwoord 

 

Het bestuur en de directie van de SPSO heeft in 2020 besloten om de 3-jarige basisopleiding 

Psychosociale Begeleiding te beëindigen. 

Na 45 jaar meer dan vijfduizend studenten te hebben opgeleid, hebben we onze missie 

volbracht, immers : 
 

*  Psychosociale begeleiding, door de SPSO geïnitieerd vanaf 1976, is nu algemeen goed; de 

combinatie tussen psyche en omgeving is geaccepteerd; 

*  de zielsmatige begeleiding van mensen, zowel vanuit de dieptepsychologie, als vanuit de 

transpersoonlijke psychologie, is geïntegreerd in vele praktijken en welzijnsinstellingen; 

* psychologie op HBO-niveau is overgenomen door het reguliere onderwijs. 

 
We hebben daarom besloten om vanaf september 2020 geen nieuw studiejaar aan te bieden. 
 
De huidige programma’s worden uiteraard wel geheel doorlopen en alle huidige studenten kunnen 
gewoon afstuderen. 
 
Hieronder volgt de inhoudelijke beschrijving van de driejarige opleiding Psychosociale Begeleiding. 
 
 
 
inleiding 

De Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO geeft onderwijs in psychosociale 

begeleiding en biedt diverse bij- en nascholingen aan in deeltijd. De studies kun je gemakkelijk 

naast je baan, gezin en andere activiteiten volgen, daar deze altijd in de weekenden plaats 

vinden. 

Al meer dan veertig jaar hebben we onze sporen verdiend, door kwaliteit van onderwijs en 

uiteraard door de vele afgestudeerden die succesvol werkzaam zijn in de arbeidsmarkt. 

 

De drie-jarige basisopleiding tot psychosociaal begeleider, met afstudeervarianten 

‘psychosociaal werk’, ‘transpersoonlijk counseling’ of ‘psychologie’ wordt op hoger onderwijs-

niveau aangeboden door professionele, vaak gerenommeerde docenten/auteurs en trainers. 

Bij-, nascholingsactiviteiten en voortgezette opleidingen die rekening houden met je baan 

worden aangeboden aan oud-studenten en collega’s uit aanverwante disciplines, zoals 

Kunstzinnige Therapie, Stervensbegeleiding, Familieopstellingen, Jungiaanse Therapie, 

etcetera. 

Verder organiseren we cursussen op maat voor het bedrijfsleven en de gezondheidszorg en 

sluiten we aan bij de meest recente ontwikkelingen. 



 

We hebben steeds een innovatief karakter getoond; zo zijn de woorden ‘psychosociaal’ en 

‘counseling’ door onze opleiding ingebracht, evenals de naam ‘Integrale Menswetenschappen’. 

Het feit dat onze initiatieven gevolgd worden geeft de kracht van de SPSO aan. 

 

We hanteren een brede  mensvisie, waarin kennis en wetmatigheden van direct zichtbare 

processen en niet-zichtbare processen beide aandacht krijgen. 

Het verdiepende aspect, de gelaagdheden van het bewustzijn en reguliere alswel niet-reguliere 

visies worden bestudeerd en geïntegreerd.  

De Academie tracht op deze manier een antwoord te geven op de moderne tijd, waarin 

verdieping van kennis, waarden en erkenning van zichzelf en de ander zo noodzakelijk blijkt te 

zijn. 

 

De Academie geeft in het opleiden van hulpverleners, vertrouwenspersonen, psychologen, 

coaches, (transpersoonlijk) counselors, psychosociaal werkenden, geestelijk begeleiders en 

therapeuten een verdiepend antwoord op maatschappelijke behoeften, leemte en nood, waarbij 

de visie ‘een ander helpen zichzelf te helpen’ centraal staat. 

Onze afgestudeerden zijn degelijk opgeleide professionals die tussen de huisarts en de veelal 

gespecialiseerde psycholoog/psychiater in staan, opgeleid om op adequate, doelmatige én 

betaalbare wijze de ‘lichtere’ geestelijke problematiek op te vangen.  

In een steeds duurdere gezondheidszorg met steeds minder financiële middelen, blijkt de inzet 

van onze afgestudeerden noodzakelijk en welllicht zelfs onontbeerlijk.  

De opleiding psychologie, psychosociaal werk en (transpersoonlijke) counseling en de 

voortgezette opleidingen blijken een stimulerende ervaring en leveren een waardevolle bijdrage 

aan zowel je professionele als persoonlijke ontwikkeling. 

 

We nemen samen tevoren je studiebehoeften en verwachtingen door, zodat je goed voorgelicht 

je studie en professionele carriëre kunt aanvangen of voortzetten. 

 

Ton Kuijper 

directeur 

 
  



 

visie academie integrale menswetenschappen  

 

Ons uitgangspunt is gebaseerd op het inzicht dat geestelijke en lichamelijke gezondheid 

onverbrekelijk met elkaar zijn verbonden. Driekwart van het aantal hulpvragende mensen in de 

gezondheidszorg heeft te kampen met psychosociale problemen; ruim een kwart van het aantal 

arbeidsongeschikten is door psychosociale problemen buiten de arbeidsmarkt komen te staan. 

Een gezond lichaam en een goed functionerende geest zijn voorwaarden voor mensen om een 

productief en evenwichtig leven te kunnen leiden. 

 

Wij leren je een integratie tot stand te brengen tussen de verschillende psychologische 

benaderingen. 

De gangbare methodes worden bestudeerd, maar ook het verdiepende aspect van het menszijn 

zoals de diepte-psychologie en transpersoonlijke (spirituele) bewustzijnsniveaus, omdat cliënten 

vaak geestelijke begeleiding en antwoorden zoeken op levensvragen die vanuit het innerlijk 

voortkomen. 

 

De integratie van deze verschillende benaderingen, verschillende technieken en verschillende 

invalshoeken, zullen tot een betere en meer volledige manier van werken leiden, waarbij het 

steeds gaat om de integratie van verschillende, soms schijnbaar tegengestelde stromingen en 

psychologische processen. 

 

Eveneens is het van essentieel belang dat jij als toekomstig hulpverlener kennis hebt van je 

eigen persoonlijkheid, de patronen en processen die zich daarin afspelen. Immers, je kunt een 

ander niet echt wezenlijk helpen indien je je eigen persoonlijkheid en de werking ervan niet 

grondig kent.  

 

De Academie is mede door de bovenstaande benaderingen een unieke opleiding in Nederland. 

De studie wordt op hoger onderwijs-niveau gegeven, waarbij een brug wordt geslagen tussen 

het universitaire en hoger beroepsonderwijs. Deze zijn geïntegreerd tot één geheel door de 

student universeel te leren kijken en te leren denken, terwijl de opgedane kennis praktisch en 

toepasbaar wordt gemaakt. 

 
  



 

 

 

de beukenlaan 

 

 

doelstelling 

Onze afgestudeerden zijn in staat om zowel zelfstandig als in teamverband ondersteuning te 

verlenen binnen een breed scala van werkvelden. Het doel is steeds een verbeterd welzijn en 

zelfstandig functioneren van de cliënt in diens omgeving (systeem).  

Ons opleidingsprogramma is gericht op actuele ontwikkelingen, loopt zo mogelijk op deze 

vooruit en vervult hierbij een pioniersfunctie. 

 

‘Een ander helpen zichzelf te helpen’ 

De meest beknopte omschrijving van de aangeboden vorm van hulpverlening en counseling is: 

een ander helpen zichzelf te helpen. Je  zoekt samen met de cliënt naar meer mogelijkheden, 

zodat de hulpvragende zelf een hem (haar) bedreigend probleem beter kan formuleren, 

hanteren of oplossen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van de eigen capaciteiten, 

creativiteit en vindingrijkheid van de cliënt.  

Ieder mens is op een dieper niveau met een doel op aarde gekomen, dit doel zoek je met je 

cliënt. 

Je leert hem of haar bewust te zijn van de eigen kracht, zodat er ruimte ontstaat waarin het 

verleden, of bijvoorbeeld de dagelijkse problematiek van het leven een plaats krijgt en verwerkt 

wordt. 

Je leert een humane benadering aan, waarbij de innerlijke kracht, het zielsvermogen van de 

mens, wordt aangeraakt. Daarbij benut je persoonlijke eigenschappen zoals zelfkennis, 

eerlijkheid, openhartigheid, discretie en professionele vaardigheden, bijvoorbeeld o.a. 

aandachtgevend gedrag, luisteren, respect, empathie, gevoelsreflecties en directheid, maar ook 

kennis van je eigen innerlijke leven. 

 



Belangrijk is dat je cliënt deze eigenschappen ook als zodanig ervaart, zodat een 

vertrouwensrelatie ontstaat. Daarnaast kun je, door toepassing van strategieën en technieken 

de cliënt bepaalde inzichten en vaardigheden bijbrengen, zodat deze zelf de problemen beter 

kan aanpakken. 

Problematiek die aan de orde komt ligt op het innerlijke vlak van de hulpvragende, in de relatie 

met anderen en/of meer op maatschappelijk vlak. 

In de opleiding staat de ontmoeting van de ene mens met de andere mens centraal. Zonder een 

werkelijke ontmoeting, die van een gelijkwaardige intensiteit en een zuivere intentie is, kan er 

geen ware uitwisseling plaats vinden van mens tot mens, of heling. 

Empathie, eerlijkheid en vertrouwen zijn hierin key-woorden. 

 
  



opleidingsprogramma 

 

 

 
 

 

De opleiding duurt drie jaar voor alle afstudeervarianten (psychosociaal werk, psychologie of 

transpersoonlijke counseling.  

Het opleidingsprogramma wordt gegeven in weekenden, zodat je de studie naast een baan kunt 

volgen. 

Het is mogelijk om ieder jaar af te sluiten met een deel-certificaat. 

De leerstof wordt aangeboden in de vorm van colleges, syllabi, readers, literatuurreferenties, 

workshops en trainingen. Colleges en zelfstudie vormen de theoretische onderbouwing van de 

vaardigheids- en praktijkgerichte trainingen en workshops. 

Er worden op jaarbasis ongeveer 10 college-/workshopdagen gehouden op zaterdagen.  

De trainingen worden tijdens zaterdagen en enkele weekenden gegeven. Een trainingsdag 

behelst twee dagdelen trainingen en een weekend behelst drie dagdelen training op zaterdagen 

en twee dagdelen training op zondag. De overnachting is dan op locatie en de kosten ervan 

inbegrepen in het studiegeld. 

Verder worden kleine studiegroepjes gevormd die samen studeren en studie-activiteiten 

uitvoeren zoals het oefenen van geboden trainingen. 

Gemiddeld hebben studenten ongeveer een keer per veertien dagen afwisselend college of 

training. 

De studiebelasting is ongeveer 10 à 20 uur per week (inclusief colleges en trainingen) 

afhankelijk van vooropleiding en ervaring. 

 

 

 

  

 



De inhoud van de drie studiejaren 

 
Wij onderscheiden in het curriculum drie verschillende leerfasen : 

1. De mens en de persoonlijkheid of het psychologisch niveau; 

de mens en zijn omgeving, of het psychosociale niveau; 

2. De mens en zijn innerlijk, of het transpersoonlijk niveau; 

3. Integratie en verdieping. 

 
 

Het 1e studiejaar  DEEL 1 ‘De mens en de persoonlijkheid’ – het Psychologische niveau 

 

Het eerste jaar staat aanvankelijk in het teken van ‘De mens en de persoonlijkheid’ of het 

psychologische niveau. 

Het onderwijsprogramma weerspiegelt dit door bestudering van verschillende manieren van 

kijken naar de persoonlijkheid en de basisvakken psychologie, en in de trainingen vind je dit, 

enerzijds in de training ‘Persoonlijke Groei en Ontwikkeling’, anderzijds in het onderwerp 

‘Ondersteunende Gespreksvoering’. 

Het onderdeel ‘Persoonlijke Groei en Ontwikkeling’ (PGO) is een belangrijk onderwerp waarin 

alle aandacht zal zijn voor jou als toekomstig hulpverlener en voor je manier van in het leven 

staan. Wil je een hulpverlener worden en anderen bijstaan bij levensvragen en 

levensproblematiek, dan is het belangrijk dat je kennis hebt over je eigen persoonlijkheid en met 

het leven en jezelf kan omgaan. Dat betekent dat we de persoonlijkheid van de mens zien als 

een instrument en niet als het wezenlijke deel van wie we zijn.  

Dit betekent dat onze persoonlijkheid uiteindelijk het instrument is waarmee ‘de ander zichzelf 

kan leren helpen’, wat de basisvisie van de opleiding is. 

Het onderdeel PGO zal door alle drie jaren van de opleiding een plaats hebben. 

 

doelstelling  eerste studiejaar – deel I 

In het theoretische gedeelte van dit jaar vindt een kennismaking plaats met de psychologische 

en therapeutische hoofd- en aanvullende benaderingen.  

Tevens worden de basisvakken aangeboden die voor het begeleiden belangrijk zijn, zoals 

communicatieleer en groepsdynamica. 

 

werkdoelen 

De hoofdbenaderingen komen aan de orde in de onderstaande leereenheden.  

> Ontwikkelingspsychologie 

◊ Kindertijd 



◊ Adolescentie 

◊ Identiteitsontwikkeling 

> Persoonlijkheidsleer 

◊ Freudiaanse persoonlijkheidsleer 

◊ Jungiaanse persoonlijkheidsleer 

◊ Lievegoed 

◊ Roger’s ( Cliëntgerichte gesprekstherapie ) 

◊ Karakterstructuren 

◊ De persoonlijkheid vanuit spiritueel perspectief 

> Sociaal-culturele benadering 

◊ Socialisatie 

> Psychodynamische benadering 

◊ Klassieke en eigentijdse psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie 

> Sociaal-psychologische benadering 

◊ Groepsdynamica 

> Bijzondere vormen van begeleiding 

◊ Gestalttherapie 

◊ Cognitieve therapie 

◊ Voice Dialogue en subpersoonlijkheden 

◊ Transactionele Analyse 

> Algemeen 

◊ Algemene Communicatieleer 

◊ Cliëntgerichte Gesprekstherapie 

 

 

Training Persoonlijke Groei en Ontwikkeling  

Een essentiële voorwaarde voor hulpverlenen is dat je met mensen kan omgaan, contact kan 

leggen, dit in stand kan houden en verdiepen, zodat een vertrouwensrelatie ontstaat. 

Deze training leer je een therapeutische basishouding te scheppen en verfijnen. Hiertoe hoort 

bewustwording over eigen gedragingen, mogelijkheden en grenzen, waarden en vooroordelen, 

behoeften en problemen.  

Een essentiële voorwaarde voor psychosociale begeleiding is dat je hiervoor de juiste houding 

ontwikkelt. Het gaat om eigenschappen als zelfinzicht, relationele vaardigheid en 

inlevingsvermogen. Deze eigenschappen zijn zo belangrijk, dat de ontwikkeling daarvan in deze 

training centraal staat en gedurende de hele opleiding aan de orde blijven komen. 

 



Werkdoelen 

Het meest persoonlijke aspect van jou als student staat centraal, namelijk jezelf. Ieder groepslid 

werkt dan ook regelmatig aan persoonlijke leerdoelen. 

◊ De gelegenheid wordt geboden de eigen denkbeelden, waarden, gevoels- en belevingswereld, 

sterke en minder sterke punten en geneigdheden die in het gedrag tegenover anderen een rol 

spelen, te verhelderen, van de grondslagen daarvan bewust te worden en er in de praktijk op de 

juiste wijze mee om te gaan. 

◊ Je leert luisteren, je leert gevoelens en bedoelingen van anderen te begrijpen en zo ook het 

gedrag en de gevoelens van jezelf beter te begrijpen. 

 

De volgende onderwerpen kunnen aan de orde komen: Zelfonthulling, zelfbeeld, zelfvertrouwen, 

zelfverantwoordelijkheid, assertiviteit, eerste indrukken, vooroordelen, empathie, relaties, 

weerstanden, irritaties, tegenstellingen in zichzelf, zelfkritiek en feedback. Je wordt gestimuleerd 

om gebruik te maken van je intuïtie. 

Deze training heeft tot doel het scheppen of verfijnen van een therapeutische basishouding. 

 

Ondersteunende gespreksvoering  

De training wordt nu meer toegespitst op de individuele hulpverlening en heeft tot doel dat je 

vaardigheid krijgt in het voeren van beginnende hulpverleningsgesprekken. De basishouding 

van jou als toekomstig begeleider is belangrijk, je empathisch vermogen en evenzeer het echt 

leren luisteren naar de ander. 

Deze training stelt je in de gelegenheid om de tijdens de PGO training verworven relationele 

vaardigheden aan te vullen met communicatievaardigheden, deze te vergroten en te gebruiken 

in gespreksvoering. 

Tijdens de volgende trainingsjaren van de studie worden deze vaardigheden en technieken 

steeds vergroot, verfijnd, verbreed en aangescherpt. 

◊ het gaat om het leren de eigen krachten van de hulpvragende te mobiliseren en te vergroten 

◊ het basaal hanteren van gespreksvormen 

◊ het leren herkennen, benoemen en omgaan met gevoelens en emoties, zoals angst, 

zwijgzaamheid, onverschilligheid, verdriet en agressiviteit 

◊ houdings-, inhouds- en betrekkingsaspecten, daarbij gewaar worden van eigen mogelijkheden, 

grenzen en onmogelijkheden 

◊ je leert de hulpvragende te stimuleren om problemen, gevoelens en gedachten uit te spreken, 

te verkennen en te verhelderen 

◊ je leert te verduidelijken waarvoor de hulpvragende komt en of er ‘achterliggende’ hulpvragen 

zijn 



◊ Je leert het begin van een professionele beroepshouding aan 

◊ Je leert jezelf als instrument te gebruiken en aan te scherpen 

◊ Je leert te includeren, empathisch te identificeren en het inlevings-, invoelingsvermogen en het 

empathisch vermogen te vergroten. 

 

Noot 

De eerstejaars trainingen zijn geen therapie en dienen niet als zodanig gebruikt te worden. 

Indien tijdens de training aspecten van de persoonlijkheid aan bod komen die beter individueel 

uitgewerkt kunnen worden en niet in groepsverband, dan kun je hiervoor een gedeelte van de 

leertherapie benutten. Zie voor verdere informatie ‘Leertherapie’. 

 

algemeen 

Intervisie is een aanbevolen onderdeel van het curriculum, beginnende tijdens het eerste 

studiejaar. Je oefent je praktijk/trainingen verder tijdens de intervisie-bijeenkomsten. 

 

 

Het koetshuis 

 

 

 

 
het 1e studiejaar DEEL 2 : de mens en zijn omgeving, of het psychosociale niveau 

 

Anderzijds staat dit deel van de studie in het teken van ‘de mens en zijn omgeving’ of het 

psychosociale niveau. 

Hier gaat het om de mens en zijn systemen, de context, de werkomgeving, het gezin, cultuur en 

maatschappij. 

Ook krijg je in het onderdeel Gespreksvoering nu een verdere verdieping in training en studie. 

 



 

doelstelling 

De vakken uit het rooster weerspiegelen dit deel, ‘de mens en zijn omgeving’, in onderwerpen 

als conflicthantering en mediation, terwijl de ontmoeting van de ene mens met de andere mens 

centraal staat. 

 

 

werkdoelen 

Het aanleren van vakbekwaamheid in verdere gespreksvaardigheden en conflicthantering is een 

belangrijk onderdeel; ook staat nu een eerste ondervinding van groepsdynamische processen 

op het programma.  

 

Aanverwante onderwerpen : 

> Culturele Benaderingen 

◊ Sekse cultuur theorie 

◊ Multi-cultureel samenleven 

> Groepstheoretische Benaderingen 

◊ Spiritualiteit van de ontmoeting 

> Filosofische Benaderingen 

◊ Westerse Filosofie 

> Psychologische Benaderingen 

◊ Adolescenten 

◊ Adoclescentenproblematiek 

◊ Psychiatrische Diagnostiek 

◊ Psychogeriatrische problematiek 

◊ Psychofarmaca 

◊ Conflicthantering 

◊ Mediation 

◊ Coaching 

◊ Warmen zakelijkheid 

◊ De kracht van beelden en onderbewuste processen in psychische begeleiding 

◊ Gestalttherapie 

◊ Grondslagen Integrale Menswetenschappen 

 

training groepsdynamische processen 

 



In deze praktijksessies krijg je inzicht en training in het onderwerp ‘groepsdynamica’. Bovendien 

wordt deze training in het volgende studiejaar verder  aangevuld met colleges over dit 

onderwerp. 

 

 
 

training ondersteunende gespreksvoering  

De training gaat nu verder met gespreksvaardigheden in de individuele hulpverlening en heeft 

tot doel dat je vaardigheid krijgt in het voeren van meer gecompliceerde 

hulpverleningsgesprekken. Je professionele houding ga je nu verder uitbouwen, het empathisch 

vermogen en evenzeer het echt leren luisteren naar de ander, terwijl je interventies en 

technieken aanleert. 

Tijdens de volgende trainingsjaren van de studie worden deze vaardigheden en technieken 

steeds vergroot, verfijnd, verbreed en aangescherpt. 

 
  

 



 
het 2e studiejaar :  de mens en zijn innerlijk, of het transpersoonlijk niveau 

Er wordt dit jaar in eerste instantie verder gewerkt aan de psychosociale begeleiding op het 

meso-niveau, namelijk vanuit het systemische werken; dit zie je terug in gerelateerde colleges, 

trainingen en intervisie. 

Een ander belangrijk doel van deze studiefase is dat deze in het teken van ‘De mens en zijn 

innerlijk’ staat, of het transpersoonlijke niveau. 

Het gaat nu om vakken als filosofie, religie, vraagstukken als leven en dood komen aan de orde, 

maar ook kindermishandeling, de oudere mens en contactstoornissen. 

Wat betekent dit, hoe komt het dat een mens deze problematiek tegenkomt en hoe kan jij als 

hulpverlener hiermee omgaan. Het transpersoonlijke gebied komt aan bod, de diepere zin van 

het leven, de diepte-psychologie, maar ook fobiëen, burnout en stress. 

 

doelstelling 

Buiten het voortgaan van de groepsdynamische training en de verdere uitbouw van 

gespreksvaardigheden uit het vorige studiejaar gaat het nu ook om de contextuele therapie, 

systeemtherapie, multi-cultureel samenleven.  

Verder is het leren kennen en onderscheiden van de psychologisch vrije ruimte binnen de mens 

een belangrijk leerdoel, waarbij de ontmoeting van jou als begeleider met de hulpvrager de 

essentie zal zijn van het hulpverleningsgesprek en de duidelijke technieken die worden 

aangereikt, ondersteunend zijn en doorweven worden met en gekleurd worden door jouw 

eigenheid als mens. 

 

werkdoelen 

In de laatste decennia zijn in het Westen op het gebied de diepte-psychologie verdere inzichten 

ontstaan die hun weerklank vinden in het hulpverleningsproces. Deze inzichten zijn gebaseerd 

op de verschillende bewustzijnsniveaus en het zielsproces van de mens, van wezenlijke invloed 

op ons leven.  

De psychotherapie en andere gangbare benaderingen bestuderen dit gegeven niet, maar in de 

diepte-psychologie en het transpersoonlijke vinden we verschillende invalshoeken.  

Daarvoor is een verdieping van kennis in transpersoonlijke processen noodzakelijk om  je 

cliënten adequaat te kunnen helpen en bijstaan en een antwoord te geven op levensvragen die 

vanuit het zielsproces voortkomen. 

Dat onze afgestudeerden met overgave ondersteunend kunnen ingaan op deze essentiële 

dilemma’s en levens-keerpunten is één van de belangrijkste doelen van dit studiejaar. 

 



colleges en workshops 

> Systeemtherapeutische Benaderingen 

◊ Systeemtheorie 

◊ Contextuele therapie 

◊ Seksuele problematiek 

◊ Echtscheidingsproblematiek 

> Groepsdynamische Benaderingen 

◊ Psychodynamiek 

◊ Groepsdynamiek 

> Psychologische en specifieke Benaderingen 

◊ Puberteitsproblematiek 

◊ Dertigersproblematiek 

◊ De angstige en fobische mens 

◊ Verslavingsproblematiek 

> Psychotherapeutische Benaderingen en de hulpverlening 

◊ Persoonlijkheidsstoornissen 

◊ Crisisinterventie en opnamebeoordeling 

◊ Kindermishandeling 

> Psychologische Benaderingen 

◊ Stress management 

◊ Burnout in perspectief 

> Filosofische Benaderingen 

◊ De wilsontwikkeling 

> Religieus Mystieke Benaderingen 

◊ Religieuze problematiek 

◊ Mystiek Christendom 

> Dieptepsychologische benaderingen 

◊ Ken Wilber 

◊ Assagioli 

 

 

training 2e jaar 

 

training systemisch werken 

Deze training houdt verband met de sociale omgeving (het systeem) van je cliënt. Steeds vaker 

wordt hulp, die zich enkel richt op de cliënt, als onvolledig ervaren. Het geheel van relaties 



waarbinnen je cliënt leeft is van grote betekenis voor de wijze waarop gezondheids- en 

psychosociale problematiek zich manifesteren. In hoeverre je erin slaagt deze problematiek op 

te lossen of hanteerbaar te maken, is mede afhankelijk van de invloeden van o.a. het gezin (van 

herkomst), de partner en bijvoorbeeld de werkomgeving.  

Steeds meer gaat de aandacht uit naar kortdurende vormen van begeleiding en naar integratie 

van therapeutische benaderingen. Deze integratie geschiedt dan door 

hulpverleningsstrategieën. Dit zijn manieren of plannen die je aanleert om therapeutische 

technieken doelgericht en weloverwogen te gebruiken. 

 

training voortgezette counselingstechnieken en dieptecounseling  

Nu komt de verdieping van de training Individuele Counseling aan bod. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van Jungiaanse, kunstzinnige, beeldende en andere transpersoonlijke integratieve 

benaderingen. 

De training zal vooral plaats vinden op trainingsdagen en kan worden afgewisseld met 

ervaringsdagen, zoals bijvoorbeeld regressietechnieken, counselen met creatieve middelen en 

intuïtieve technieken. 

Je gaat nu werken daadwerkelijk met je eerste cliënten buiten de opleiding werken en je trainer 

is eveneens je supervisor en begeleider van deze hulpverleningsgesprekken met ‘oefencliënten’. 

 

algemeen 

Intervisie is nu een verplicht onderdeel van het curriculum. Je oefent de praktijk/trainingen 

verder tijdens de intervisie-bijeenkomsten, tussen de trainingsdagen in. 

 

de portfolio 

Dit behelst een Persoonlijk Ontwikkelingsplan dat vanaf het 2e studiejaar wordt opgebouwd. Het 

omvat  

◊ je persoonlijke leerdoelen,  

◊ de trainingsevaluatie,  

◊ de leertherapie,  

◊ de supervisie-leerdoelen 

◊ en je persoonlijke groei en ontwikkeling tot professioneel psychosociaal begeleider. 

 

 

 

 



 
 

het 3e studiejaar : integratie en verdieping. 

 

In dit studiejaar staat verdere verdieping en integratie centraal. De integratie van hetgeen je 

geleerd hebt en hoe je als begeleider in het werkveld gaat staan. Wat is hetgeen dat jij als 

toekomstig begeleider specifiek gaat uitdragen? Waarin ligt jouw kracht? Waarin ben jij uniek? 

Tegelijkertijd is dit jaar een voortzetting en verfijning van de stof uit de voorgaande jaren. Het 

derde studiejaar behelst collegedagen, trainingsdagen, inter-, supervisie, eindpresentatie en het 

afstudeerproject. 

Om je zo goed mogelijk klaar te maken voor het uitoefenen van je beroep, zijn er nu minder 

college- en trainingsdagen en worden de supervisie en het afstudeerproject  toegevoegd. 

De colleges hebben onderwerpen als integratie en heelwording, depressie, zelfdoding, 

rouwverwerking, maar ook pijn en somatiseren. 

 

doelstelling en werkdoelen 

De technieken die je hebt aangeleerd tijdens de studie worden nu nog meer verfijnd en onder 

supervisie in praktijk gebracht; je kunt nu, als het ware, een instrument voor de ander zijn. Je 

werkt met eigen cliënten en er wordt een begin gemaakt met intervisie. Eveneens ga je nu 

kiezen in welke afstudeervariant je gaat afstuderen, hoe ga je je profileren in het werkveld en 

naar welke richting gaat je talent en voorkeur uit? 

 

colleges en workshops 

 



> Filosofische Benaderingen 

◊ Vergeven en vergeving 

◊ Ethiek 

> Levensbeschouwelijke Benaderingen 

◊ Rituelen bij levenseinde 

◊ Depressie 

◊ Zelfdoding 

◊ De dood omarmd 

◊ Rouwverwerking 

> Psychologische Benaderingen 

◊ Universele wetmatigheden in de biografie 

◊ Overdracht en tegenoverdracht 

> Psychotherapeutische Benaderingen 

◊ Psychosomatiek 

◊ Pijn en somatiseren 

◊ Handicap, levensloop en zingeving 

◊ Psychosociale Oncologie 

◊ Trauma en PTSS 

◊ Beeldtaal vanuit het onderbewuste 

 

 

training 3e jaar 

Tijdens de training wordt op verschillende levensbeschouwelijke en professionele  facetten 

dieper ingegaan, waarbij bewustzijn van hetgeen zich afspeelt in de persoonlijkheid van zowel 

jou, de begeleider, als de cliënt centraal. 

De training vindt plaats in trainingsdagen en een eindpresentatie. 

Verder vindt er supervisie onder deskundige begeleiding plaats. Je maakt nu een definitieve 

aanvang met het werken met eigen cliënten, zodat de overgang tussen oefenen naar praktijk zo 

klein mogelijk gemaakt wordt. 

 

algemeen 

Je werkt nu met een aantal cliënten buiten de opleiding als onderdeel van de studie. 

De supervisie is een verplicht onderdeel van het curriculum, waarbij de intervisie uit de vorige 

jaren nu ook wordt uitgebreid tot een professionele intervisie, tussen collega’s. 

 

de portfolio 



Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan dat werd opgebouwd wordt dit jaar afgerond. Je vindt hierin 

nu alle persoonlijke leerdoelen terug die je tijdens de studie had en doorwerkt hebt, de 

trainingsevaluaties, de leertherapie, supervisie-leerdoelen en de persoonlijke groei en 

ontwikkeling tot professioneel psychosociaal begeleider 

 

 
afstuderen 

De studie wordt, afhankelijk van het afstudeerproject, afgesloten met het diploma: 

Psychosociale Begeleiding met als mogelijke afstudeervarianten : 

* Psychosociaal Werk 

* Psychologie 

* Transpersoonlijke Counseling 

 

eindtermen 

van studenten wordt verwacht: 

 
◊ dat je na afloop van deze opleiding specifiek met ervaringen van hulpvragers kunt omgaan in 

begeleidingsprocessen;  

◊ dat je oog hebt voor en bouwt op de autonomie van de hulpvrager; 

◊ dat je onderscheid weet aan te brengen tussen persoonlijke en transpersoonlijke ervaringen;  

◊ dat je inzicht hebt in ontwikkelingen binnen het bewustzijn en het leven van de mens;  

◊ dat je kan werken met verschillende technieken uit verschillende disciplines welke kunnen 

bijdragen om tot een dieper en groter bewustzijn te komen; 

◊ dat je kan werken met geleide oefeningen, visualisaties en dromen; 

◊ dat je kennis hebt van groepsdynamische processen en hiermee om kan gaan; 

◊ dat je in staat bent om bij de essentie van het innerlijk van de ander aan te sluiten; 

◊ dat je inzicht hebt in partner-, relatie- en gezinsproblematiek; 

◊ dat je onpartijdige conflicthantering kan toepassen; 

◊ dat je inzetbaar bent in de functie van coach tot counselor tot begeleider van 

dieptepsychologische processen in verschillende werkvelden en disciplines; 

◊ dat je zowel individueel als groepsmatig in het arbeidsproces kan worden ingezet. 

 



 

 
verplichte en niet-verplichte studieonderdelen 

 
leertherapeutische begeleiding 

Leertherapeutische begeleiding is een verplicht onderdeel van het opleidingsprogramma en start 

in het eerste studiejaar. 

De leertherapie bestaat uit verschillende delen en is bedoeld om je zo bewust mogelijk te maken 

van je eigen proces, om leerdoelen die in de training niet aan bod kwamen of tijdens de training 

niet geschikt waren, te doorwerken. 

Ook al is aan de voorwaarden voor leertherapie door een student voldaan, de opleiding heeft 

steeds het recht om extra leertherapie te vragen wanneer dit nodig geacht wordt voor het 

persoonlijke studietraject. 

De leertherapeutische begeleiding dient in het eerste én in het tweede jaar ieder tenminste 15 

uren te omvatten en wel idealiter: 

◊ 5 uur leertherapie in groepjes van vier tot vijf personen in een door de opleiding goedgekeurde 

therapeut; 

◊ 5 uur individuele leertherapie bij een zelf uitgekozen therapeut; 

◊ 5 uur wordt gerekend voor een facultatieve workshop van een weekend. Voor een facultatieve 

workshop van een dag, wordt 2,5 uur gerekend. De facultatieve workshops worden ieder 

voorjaar door de opleiding georganiseerd. 

 

De kosten hiervan zijn niet bij het collegegeld inbegrepen, omdat je hier je persoonlijke invulling 

aan kunt geven en worden rechtstreeks met de desbetreffende therapeut of de Academie 

verrekend. Ook deze studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar. In sommige gevallen worden de kosten 

vergoed door een verzekering of door de studiefinancierende instantie (zie studiefinanciering). 

 

 

 



praktijkleerperiode/stage 

De opleiding wil voor haar studenten zoveel mogelijk zorgen dat zij uiteindelijk ook in het 

werkveld goed terecht komen en daarin ook ervaring kunnen opdoen. Buiten het werken met 

eigen cliënten worden ook praktijkleerperiodes of stages georganiseerd. Deze stages zijn niet 

verplicht, doch worden wèl aanbevolen. 

Een stagecoördinator en een stagebegeleider assisteren de student dan in hun individuele 

loopbaanplanning en op hun stageadres. 

 
facultatieve activiteiten 

Er worden elk jaar diverse facultatieve workshops georganiseerd, zoals bijvoorbeeld: 

◊ spirituele ontwikkeling 

◊ droomanalyse 

◊ gestalttherapie 

◊ intuïtieve ontwikkeling 

◊ geweldloze communicatie 

◊ kunstzinnige therapieën 

◊ omgaan met symboliek en innerlijke beelden 

◊ transpersoonlijke psychologie 

◊ hulp bij het opzetten van een eigen praktijk 

 

Deze facultatieve activiteiten zijn geen verplicht onderdeel van het studieprogramma, maar 

kunnen wel gebruikt worden als onderdeel van de leertherapie. 

 

 
studiebeoordeling 

tentamens/werkstukken 

In elk studiejaar dienen tentamens en werkstukken te worden gemaakt. Bij de beoordeling 

daarvan gelden de volgende criteria: 

◊ de verplichte literatuur en collegestof moeten zichtbaar zijn verwerkt 

◊ kennis van het vak/onderwerp 

◊ het vertalen van die kennis naar praktijkvoorbeelden 

◊ integratie van theorie en praktijk 

Herkansing is mogelijk bij onvoldoende kwalificatie of indien je door een geldige reden een 

tentamen of werkstuk niet hebt kunnen maken. 

 

 



trainingsevaluatie 

Bij de beoordeling van de trainingen gelden de volgende criteria: 

◊ beroepshouding 

◊ zelfinzicht 

◊ praktische vaardigheidsverwerving 

◊ toepassing van de verworven kennis en inzicht in de praktijksituatie 

◊ integratie van theorie en praktijk 

◊ aanwezigheid bij de trainingen 

 

 

toelating tot volgende studiejaren 

Voor toelating tot een volgend studiejaar geldt het volgende criterium: 

◊ de door de student gevolgde trainingen zijn als voldoende beoordeeld 

De directie kan aan toelating tot een volgend studiejaar voorwaarden verbinden, zoals het 

opnieuw volgen van een onderdeel van het opleidingsprogramma, het verrichten van een extra 

taak of zich individueel of in groepsverband laten begeleiden, in de vorm van leertherapeutische 

begeleiding. 

Na overleg met de directie kun je met een of meerdere ongetoetste theoretische onderdelen 

toch toegelaten worden tot een volgend studiejaar; een individueel studietraject wordt dan 

verder uitgezet. 

 

 
eindexamenwerkstuk of scriptie 

Aan het schrijven en/of maken van een eindexamenwerkstuk wordt doorgaans aan het einde 

van het derde studiejaar begonnen. Deze scriptie is een afsluitend werkstuk waarin je aantoont 

een onderwerp op het gebied van de afstudeerrichting zelfstandig uit te kunnen werken. Hierin 

moet een beroepsmatig aspect in zowel universele als in persoonlijke zin worden uitgewerkt. In 

overleg met de directie wordt een begeleider gekozen, welke meestal een bij de opleiding 

betrokken docent of trainer is.  

De scriptie is voorzien van: 

◊ voorblad/pagina met titel, die informatief is ten aanzien van de inhoud; 

◊ inhoudsopgave; 

◊ inleiding, waarin de keuze van het onderwerp en de werkwijze worden uiteengezet; 

◊ helder en expliciet geformuleerde vraag/probleemstelling; 

◊ een daarbij aansluitende logische en systematische opbouw; 



◊ een duidelijk betoog met argumentatie en eigen stellingname, dat antwoord geeft op de 

vraag/probleemstelling (zgn. ‘rode draad’); 

◊ samenvatting en conclusies; 

◊ literatuurlijst, bijlagen en nawoord. 

 

De scriptie moet goed leesbaar zijn en in correct Nederlands zijn geschreven. Tevens moeten 

citaten en bronnen correct zijn weergegeven. In het algemeen moet de scriptie er verzorgd 

uitzien. De totale omvang van de scriptie moet minimaal 30 en maximaal 50 pagina’s zijn, 

exclusief inhoudsopgave, literatuurlijst e.d.. 
 
eindexamen 

Voor toelating tot het eindexamen gelden de volgende criteria: 

◊ je bent toegelaten tot het derde studiejaar; 

◊ je hebt het vereiste aantal tentamens en werkstukken gemaakt en deze met voldoende 

afgesloten; 

◊ je hebt de trainingen met voldoende afgesloten; 

◊ je hebt een eindexamenwerkstuk geschreven die door de begeleider als voldoende is 

beoordeeld. 

 

Het eindexamen vindt plaats in de vorm van een eindgesprek waarin mede de bespreking van 

het eindexamenwerkstuk centraal staat. Bij dit eindgesprek zijn minimaal de begeleider, of een 

vervanger, en een lid van de examencommissie aanwezig. 

 

 
  



wat doen afgestudeerden met de studie ?  

Onze opleiding is geschikt voor mensen met verschillende achtergronden en vooropleiding. 

Afgestudeerden stromen in een breed werkveld uit en er zijn verschillende 

beroepsmogelijkheden, zoals : 

> Geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg 

Maatschappelijk werker, psychosociaal werker, therapeutisch medewerk(st)er, co-therapeut(e), 

praktijkbegeleid(st)er, (kinder)dagverblijven, sociotherapeut(e), buddy, rouwbegeleider, 

bijstandsconsulent, psychologisch werkende of groepsleid(st)er in/bij: ziekenhuizen, 

psychotherapeutische gemeenschappen, GG en GD’s, klinieken voor verslavingsziekten, CAD’s, 

verpleeghuizen, revalidatiecentra, herstellingsoorden, crisiscentra, beschermende woonvormen, 

instellingen voor thuislozenzorg en voor getroffenen door oorlog en geweld, 

jeugdhulpverleningsinstellingen, maatschappelijke werkinstellingen, mantelzorginstellingen, 

POH – GGZ. 

> Justitiële sector 

Groepsleid(st)er of sociotherapeut(e) in instellingen van voogdijwezen en voor behandeling van 

(jeugdige) delinquenten en terbeschikkinggestelden. 

> Educatieve en culturele sector 

Schooldecaan, medewerk(st)er bij schoolbegeleidingsdiensten, leerplichtconsulent, 

schuldhulpverlener, medewerker educatieve centra, medewerker slachtofferhulp, 

emancipatiewerk, organisaties voor allochtonen, (medische) kleuterdagverblijven; train(st)er 

communicatieve en sociale vaardigheden bij overheid en bedrijfsleven; groepsleid(st)er in 

kindertehuizen, jongerenadvies-, vormings- en opvangcentra, opvang en begeleiding van 

alleenstaande ouders en hun kinderen. 

> Zelfhulporganisaties 

Coördinator en begeleid(st)er van georganiseerd vrijwilligerswerk, patiënten- en 

ouderverenigingen. 

> Personeelswerk 

Teamhoofd afdeling van ziekenhuizen, coördinator bij revalidatiecentra, telefonische 

hulpdiensten, telefooncirkels van het Rode Kruis, personeelsfunctionaris, P&O adviseur, 

arbeidsdeskundige, verzuimbegeleider,loopbaanbegeleider, outplacement/reïntegratie-

consulent, vertrouwenspersoon, bedrijfsmaatschappelijk werker, trainer/coach. 

> Niet-reguliere sector 

Zelfstandig gevestigd psychosociaal werkende/begeleider, (transpersoonlijk) counselor, soms in 

combinatie met een specialisatie zoals: natuurgeneeskunde, yoga, meditatie, astrologie, 

lichaamsgerichte therapie, kunstzinnige of creatieve therapie, integrale psychotherapie, 

hypnotherapie. 



Erkenning 

 

Regelmatig krijgen wij de vraag of de verschillende beroepen erkend zijn en hoe het werkveld 

hiernaar kijkt. De betiteling van ‘erkend door’ vraagt om enige verduidelijking.  

Indien een opleiding door een beroepsorganisatie wordt erkend is dit een ander soort erkenning 

dan overheidserkenning, waarin ook nog een verschil bestaat in erkenning door verschillende 

Ministeries. 

Erkenning van een beroep kan dus vanuit verschillende niveaus bekeken worden: vanuit de 

Ministeries van WVS en O&W, maatschappelijke erkenning, beroepsverenigingen en individuele 

erkenning. 

 

Overheidserkenning 

De Academie heeft om diverse redenen geen erkenning gezocht bij het Ministerie van O&W 

voor haar opleidingen.  

Een van de voornaamste redenen was dat wij van mening zijn dat het belangrijker is dat het 

beroep in het veld erkend dient te worden en heden is dit zeker het geval, vooral doordat de 

meeste verzekeringsmaatschappijen de hulpverleningsgesprekken inmiddels vergoeden en 

onze studenten een goede werkomgeving kunnen vinden. Een andere reden is dat de student 

een zelfbeeld krijgt en uitdraagt dat deze een volwaardige hulpverlener is in het beroepenveld. 

Rijkserkenning was dan ook geen prioriteit.  

Kwaliteitszorg staat hoog in ons vaandel; studenten leveren een grote bijdrage aan de kwaliteit 

door evaluaties en periodieke bijeenkomsten met de directie. Uit onderzoek in het werkveld van 

werkzame afgestudeerdeerden blijkt dat het gemiddelde cijfer dat de studenten aan de 

Academie toekennen een 8,5 is. 

 

Wel wordt het diploma door verschillende hogescholen geëvalueerd als Hoger Onderwijs, 

waardoor afgestudeerden die zich verder willen specialiseren in een andere verwante 

studierichting (zoals MWD, SPH, Social Sciences) verkorte studieprogramma’s kunnen volgen.  

Zo heeft de opleiding samenwerkingsverbanden gezocht. De reden hiertoe is dat er de laatste 

jaren een wildgroei is ontstaan in het aanbod van coachings- en counselingsopleidingen, die 

vaak korte trajecten aanbieden, waarbij de kwaliteit niet geheel helder is en het beroep versmald 

wordt. Ook het ontstaan van de functie POH-GGZ, waarvoor onze afgestudeerden uitermate 

geschikt opgeleid zijn is een reden. 

In samenwerking met een andere hogeschool kunnen studenten van de Academie na de studie 

een (ver-)kort rijkserkend Bachelor traject volgen.. 



Voor de meest recente informatie hierover verwijzen wij naar het oriëntatiegesprek. Het moge 

duidelijk zijn dat aan dit traject geen rechten verbonden kunnen worden, omdat wij hierin 

afhankelijk zijn van derden. 

 

Maatschappelijke erkenning 

In de nu veertig jaar van ons bestaan is door verschillende onderzoekingen een vrij stabiel 

groeiend beeld van het percentage afgestudeerden dat in het werkveld actief is naar voren 

gekomen. Dit ligt nu rond de 75 procent.  

De onderzoeken laten duidelijk zien dat er steeds meer animo is om afgestudeerde studenten in 

de maatschappij een functie te laten vervullen. 

Daarbij is de maatschappelijke behoefte aan (psychosociaal) begeleiders de laatste decennia 

enorm toegenomen.  

    

Individuele erkenning 

De erkenning van afgestudeerde studenten van hun eigen kwaliteiten blijkt een belangrijke 

factor te zijn in het vinden van een geschikte werkomgeving.  

Afgestudeerden van de Academie Integrale Menswetenschappen - SPSO vinden vaak al tijdens 

de studie een nieuwe baan, ook wordt veelal een geschikte werkomgeving gevonden via 

stageplaatsen, waarbij zij, buiten de appreciatie die zij ontvingen gedurende de 

praktijkleerperiode, geleerd hebben te kunnen bouwen op de vaardigheden die zij gedurende de 

studie hebben aangeleerd. 

 

Beroepsvereniging 

LVPW 

Vanuit de activiteiten van een aantal zeer enthousiaste afgestudeerde studenten is de 

zelfstandige onafhankelijke LVPW (Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden) opgericht. 

Deze vereniging staat los van de Academie Integrale Menswetenschappen - SPSO, maar is er 

wel uit ontstaan. 

Tot de beroepsvereniging worden afgestudeerde studenten van de Academie Integrale 

Menswetenschappen - SPSO toegelaten en afgestudeerden van andere opleidingen, mits de 

inhoud en de kwaliteit van de gevolgde studie als voldoende wordt bevonden. 

De beroepsvereniging onderhoudt contacten met het werkveld, organiseert cursussen, lezingen 

en workshops en vormt een schakel tussen het werkveld en het opleidingsveld. 

Voor meer informatie kun je terecht bij :   

E-mail: info@lvpw.nl 

Website: www.lvpw.nl 



Organisatie en algemene informatie 

 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

◊ stichtingsbestuur SPSO (Stichting Psycho-Sociale Opleidingen) 

◊ directie 

◊ administratie 

◊ docenten en trainers 

 

stichtingsbestuur en directie 

Het stichtingsbestuur draagt de eindverantwoording voor de opleiding; de directie draagt zorg 

voor het totale management van de opleiding.  

SPSO staat voor Stichting Psycho-Sociale Opleidingen en de naam Academie Integrale 

Menswetenschappen (AIM) is bijgevoegd, omdat dit de integrale mensvisie uitdraagt. 

 

administratie 

E-mail administratie: adm@spso.nl     Website: www.spso.nl     KvK: 41203185  

Rekeningnummer NL 16 INGB 0005 567 726, ten name van de SPSO. 

Tel: 030 280 38 19   

 

 
docenten 

◊ verzorgen de colleges op basis van hun specialistische kennis, praktijkervaring en didactische 

vaardigheid 

◊ zorgen voor de inhoudelijke vormgeving 

◊ verschaffen informatie omtrent de verplichte en aanbevolen literatuur 

◊ stellen lesmateriaal ter beschikking 

◊ zorgen voor het samenstellen en corrigeren van de tentamens en werkstukken 

 

trainers 

◊ verzorgen de trainingen op basis van hun specialistische kennis, praktijkervaring en 

didactische vaardigheid 

◊ zorgen voor inhoudelijke vormgeving van de training 

◊ verschaffen informatie omtrent de verplichte en aanbevolen literatuur 

◊ stellen lesmateriaal ter beschikking 

◊ beoordelen het functioneren van de deelnemers 

 



Nieuwsgierig naar wie onze docenten en trainers zijn? 

Kijk op www.spso.nl en vindt hun foto’s, c.v.’s en beschrijving. 

 

 

Locatie 

 

De colleges, trainingen en bij- en nascholingen worden in Huis ter Heide nabij Utrecht gegeven. 

Cursisten reizen vaak samen; reiskosten zijn net als de studie aftrekbaar voor de belasting.  

Al het onderwijs vindt plaats op zaterdagen en enkele weekenden. In dat laatste geval zijn 

overnachtingen op locatie bij het collegegeld inbegrepen. 

Onze studenten komen uit geheel Nederland, van Limburg tot de Waddeneilanden, van Noord-

Holland tot Zeeland, maar ook uit België en soms zelfs uit andere Europese en niet-Europese 

landen. 

 

Collegegeld 

 

Studiekosten en betalingswijze 

De bedragen van de opleidingen en bij- en nascholing vind je bijgesloten. 

De readers en syllabi zijn inclusief en te downloaden via de website of worden uitgedeeld tijdens 

het studiejaar.  

Betalingen kunnen óf in één keer voor aanvang van het studiejaar gedaan worden, óf in twee 

termijnen verdeeld worden over het studiejaar. 

Daar het een beroepsopleiding betreft, kunnen de studiekosten en bijbehorende kosten worden 

afgetrokken voor de belasting. 

Er wordt geen btw berekend, de SPSO is een stichting en staat geregistreerd bij de CRKBO. 

Wat betreft de aanschaf van boeken: in principe kun je volstaan met het lenen van de verplichte 

boeken bij een openbare bibliotheek. 

 

 

een aangepast studietempo en budget 

Het blijkt in sommige gevallen beter aan te sluiten bij je individuele situatie om een ander 

studietempo te volgen. Dit kan wenselijk zijn bijvoorbeeld in geval van nieuwe werkzaamheden, 

gezinsuitbreiding, of als je de studie en de studiekosten over een langere tijd wilt uitspreiden.  

Het is mogelijk om ieder studiejaar af te sluiten met een deelcertificaat. 

 

 



Fondsenwerving 

Raadpleeg hiervoor de subsidiemogelijkheden binnen je gemeente en je provincie. Ook kun je 

de website www.fondsenboek.nl raadplegen. 

 
 

 

inschrijvingsprocedure  

Toelatingsvoorwaarden 

In principe kunnen tot de opleiding worden toegelaten, zij die 21 jaar of ouder zijn en een 

vooropleiding hebben gevolgd gelijkwaardig met MBO, HAVO of VWO om Hoger 

Onderwijsniveau aan te kunnen. De directie beslist in welke gevallen afgeweken kan worden 

van bovenstaande. 

 

 

inschrijving 

Al onze aankomende studenten worden uitgenodigd op een gratis en vrijblijvend 

oriëntatiegesprek, dit staat in het teken van wederzijdse kennismaking en daarbij wordt gekeken 

of de studie past bij je verwachtingen en mogelijkheden.  

Wil je dit gesprek, stuur dan even een mail met je c.v. aan : adm@spso.nl 

 

Algemene voorwaarden 

De algemene voorwaarden staan op de website gepubliceerd. De student wordt geacht van 

deze algemene voorwaarden op de hoogte te zijn. 

 

Rijkserkende Bachelor 

Studenten van de Academie kunnen na de SPSO studie opgaan voor een erkend Bachelor 

traject MWD, door een samenwerkingsverband met een erkende hogeschool. Het moge 

duidelijk zijn dat aan dit traject geen rechten verbonden kunnen worden, omdat wij hierin 

afhankelijk zijn van derden. 

Deze brochure is met zorg door de SPSO samengesteld, echter, waar mensen werken kunnen 

fouten gemaakt worden. Druk- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. 
  



  
 
 
collegegelden studiejaar 2020/2021 
 
 
 
 

Type Opleiding/cursus  betaling bedrag   

 

Basisopleiding : 

Opleiding Psychosociaal Werk,  ineens  € 2650,= ( vóór aanvang) 

Psychologie & Transpersoonlijke  termijnen € 2775,= ( € 1500,= vóór aanvang, 

Counseling (per studiejaar)         € 1275,= vóór 31/01/21) 

Bij- en nascholing : 

VO Kunstzinnige Counseling  ineens  € 2650,= ( vóór aanvang) 

(1 jaar – 13 dagen)   termijnen € 2800,= ( € 1500,= vóór aanvang, 

            € 1300,= vóór 31/01/21) 

Kortdurende Bij- en nascholing 

Stervensbegeleiding       € 995,= ( vóór aanvang) 

Rouw- en Rouwverwerking    € 995,= ( vóór aanvang) 

Jungiaans Coachen     € 995,= ( vóór aanvang) 

Familieopstellingen     € 600,= ( vóór aanvang) 

Autobiografisch Schrijven    € 600,= ( vóór aanvang) 

Contextuele Hulpverlening    € 995,= ( vóór aanvang)  

Module Voortgezette Counselingstechnieken  € 975,= ( vóór aanvang) 

Module Relatietherapie     € 600,= ( vóór aanvang) 

 

       prijs afhankelijk van studietraject) 

 

 

 



De kleine lettertjes : Annulerings- en betalingsvoorwaarden  

 
De Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO is een stichting en werkt zonder subsidie, noch winstoogmerk. 

Er worden een oriëntatiegesprekken en/of informatiebijeenkomsten gehouden, een studiegids uitgegeven en er bestaat 

een uitgebreide website om de aankomende student zo goed mogelijk voor te lichten. 

De student is dan ook definitief ingeschreven (na veertien dagen bedenktijd) op het moment dat het inschrijfformulier is 

ondertekend en ontvangen door de Academie.  

Annulering is dan alleen mogelijk per aangetekend schrijven aan de directie van de Academie vóór 31 augustus vóór 

aanvang van het studiejaar. De student is dan slechts € 200,= inschrijvings- en administratiekosten verschuldigd voor de 

vierjarige opleiding. Wanneer de student op een later tijdstip niet in staat blijkt, door welke omstandigheden dan ook, 

gebruik te maken van de cursus die de opleiding biedt, blijft de betalingsverplichting voor dat studiejaar van de 3-jarige 

opleiding bestaan; in geval van een voortgezette opleiding of andere cursus blijft de betalingsverplichting bestaan voor 

het totale studiebedrag bestaan. 

Het annuleringsbedrag van de bij- en nascholingscursussen bedraagt € 100,=. 

In bijzondere gevallen kan na overleg met de directie een andere betalingsregeling worden overeengekomen. 

Betaling geschiedt door eigen overschrijving(en), waarvoor de student bij inschrijving tekent.  

 

Voor de 3-jarige opleiding Psychosociale Hulpverlening, Psychologie of Transpersoonlijke Counseling geldt : 

De kosten van overnachtingen tijdens de trainingsweekeinden zijn bij het collegegeld inbegrepen. Wat betreft de 

aanschaf van boeken: in principe kan men volstaan met het lenen van de verplichte boeken bij een openbare bibliotheek 

of kan men deze raadplegen in de bibliotheek van de opleiding. 

De readers en syllabi zijn gratis te downloaden of per e-mail te verkrijgen.  

Handouts van de docent tijdens of na de colleges zijn eveneens bij het studiegeld inbegrepen.  

Voor koffie en thee op locatie wordt een studentenprijs berekend van € 2,50 per lesdag, voor onbeperkt gebruik. 

 

Voor de andere opleidingen verwijzen we naar de informatie van de desbetreffende studie. 

 

annuleringsregeling 
 

Aangezien de opleiding zonder overheidssubsidie werkt en dus geheel wordt gefinancierd uit de ontvangen 

collegegelden, is, indien een ingeschreven student op eigen initiatief in de loop van een studiejaar stopt met de 

opleiding, ná de eerste collegedag géén restitutie mogelijk van de vereiste collegegelden voor dat jaar. Indien men in 

termijnen betaalt, is men gehouden de resterende bedragen van het studiejaar te voldoen.  

Bij annulering vóór de eerste collegedag worden alleen de administratiekosten in rekening gebracht. Na inschrijving heb 

je veertien dagen bedenktijd. 

Annulering kan slechts geschieden door een aangetekende brief te zenden aan de Academie Integrale 

Menswetenschappen – SPSO vóór 31 augustus van het komende studiejaar 

disclaimer 

 
Bij het geen doorgang vinden van een opleiding/cursus worden inschrijf-/administratiekosten teruggestort. 

Op generlei wijze kan een student of cursist de Academie verantwoordelijk stellen voor het geen doorgang vinden van 

een cursus, noch uit de basisopleiding, noch uit de voortgezette of andere opleidingen. 

De directie van de Academie SPSO behoudt zich het recht voor om curricula te veranderen of aan te passen, ook 

wanneer een cursus reeds is aangevangen.  

De Academie verzorgt opleidingen in de geestelijke hulpverlening. Studenten worden opgeleid tot hulpverlener en zijn 

ten alle tijden verantwoordelijk voor het eigen proces; de opleiding kan niet als ‘therapeutische hulp’ worden gebruikt. 



 

Daar deze opleidingen beroepsopleidingen betreffen, kunnen de studiekosten en bijbehorende kosten worden 

afgetrokken voor de belasting. 

 
  



 
Routebeschrijving 

 

Bereikbaarheid met eigen vervoer : 

1. Vanuit Amersfoort (via snelweg A28) 

◊ afslag Den Dolder-Zeist 

◊ direct na de afslag richting Huis ter Heide-Den Dolder volgen (links op de rotonde) tot de 

kruising (aan je rechterhand zie je McDonald’s) 

◊ rechtsaf, richting Soesterberg volgen (dit is de Amersfoortseweg)  

◊ na ongeveer 500 m zie je links van de weg ‘Beukbergen’ liggen, even voorbij rijden  

◊ bij de verkeerslichten links voorsorteren en direct om de middenberm terugdraaien 

◊ na ca. 100 m rechts inrit Huize Beukbergen. 

 

2. Vanuit Utrecht (via snelweg A28) 

◊ afslag Den Dolder-Zeist Oost 

◊ direct na de afslag richting Huis ter Heide-Den Dolder volgen (je gaat vervolgens rechtdoor op 

de rotonde) tot de kruising (aan je rechterhand zie je McDonald’s) 

◊ daarna hetzelfde als boven. 

 

Bereikbaarheid met openbaar vervoer : 

◊ vanaf Utrecht CS vertrekken streekbussen op regelmatige tijden richting Amersfoort. 

◊ Vanaf NS station Amersfoort streekbussen in de richting Utrecht. 

◊ Vanaf Driebergen NS eens per half uur busdienst in de richting Amersfoort. 

 

In alle gevallen uitstappen halte Sterrenberg/Beukbergen te Huis ter Heide. 

 

 

 
 

 


