Korzybski Instituut vzw
Informatiebrochure
Academiejaar 2020-2021

Inhoud
Inhoud:

1

Welkom aan het Korzybski Instituut vzw

2

Samenwerking Howest

2

Korte geschiedenis

3

Data eerste jaar

5

Data tweede jaar

7

Data derde jaar:

8

Data vierde jaar:

8

Uren

9

Aanwezigheden

9

Pauzes

9

Trainingslocaties

10

Examens en toetsen

11

Intervisie

11

Supervisie

11

Zelfstudie: literatuur en video’s

11

Eindwerk

12

Certificaten

12

VVDO - lidmaatschap

13

Inschrijven - Kostprijs

13

Vlaams opleidingsverlof

14

Betaling via KMO portefeuille

15

Stafleden van het Korzybski Instituut

16

Contact

19

1

Welkom aan het Korzybski Instituut vzw

Beste student,
Van harte welkom op het Korzybski Instituut. We hopen dat deze opleiding een verrijking zal
betekenen: voor jou persoonlijk en de manier waarop je je cliënten begeleidt. Net zoals we in het
oplossingsgericht werken uitgaan van de sterktes en inzet van de cliënt, rekenen we tijdens deze
opleiding vooral op jouw zin om te leren en de initiatieven die jij zal nemen om het meeste te halen
uit wat deze opleiding voor jou te bieden heeft.
Deze infobrochure wil een antwoord bieden op veel gestelde vragen. Het spreekt voor zich dat je
altijd bij ons terecht kan voor extra informatie of ondersteuning.
Veel succes,
Myriam, Erwin, Geert en Sébastien
De staf van het Korzybski Instituut

Samenwerking Howest

Gezien de ontwikkelingen rond de erkenning van psychotherapie, drong een samenwerking met een
onderwijsinstelling zich op. We hebben met Howest een samenwerking kunnen realiseren. Concreet
betekent dit dat we 2 postgraduaten aanbieden. Eén tot Oplossingsgericht Cognitief Systemisch
Counselor en één tot Oplossingsgericht Cognitief Systemisch Psychotherapeut. Afhankelijk van de
basisopleiding kun je opteren voor het ene of andere postgraduaat. De eerste 2 jaar van het vierjarige
postgraduaat vallen samen met opleiding tot counselor. Het korzybski-Instituut blijft
verantwoordelijk voor de inhoud en de lesgevers.
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Korte geschiedenis

De eerste Korzybski Instituten (België, Frankrijk en Nederland) werden in 1982 opgericht als
opleidingsinstituten in systemische en Ericksoniaanse psychotherapie. In 2010 werden ze verenigd
in Korzybski International.
Na de ontwikkeling van het eerste element van het Brugse model, de visie op therapie als het
herstellen van vrijheid van keuze, en de daaruit volgende aandacht voor de eigen doelstellingen van
de patiënt, voor zijn competenties en voor de uitzonderingen op het symptoomgedrag, volgde in
1990 het contact met Steve de Shazer. Het door hem ontwikkelde oplossingsgerichte model bleek
zoveel gelijkenis te vertonen met de Brugse visie dat het evident leek bij deze beweging aan te
sluiten.
De latere ontwikkeling van de theorie der gewoontes bracht dan een aansluiting aan het
gedachtegoed van de cognitieve gedragstherapie. Vandaar dat het model nu als oplossingsgerichte
cognitieve therapie omschreven wordt of ook wel als oplossingsgerichte cognitieve en systemische
therapie, omdat het systemische denken een fundamentele rol blijft spelen in onze praktijk.
Tenslotte kwam er in 2008 de samenwerking met Barry Duncan, met Scott Miller en Bruce
Wampold de belangrijkste vertegenwoordigers van de Client Directed, Outcome Informed
beweging, die de fakkel van Jerome Frank en van Michael Lambert overgenomen hebben in het
onderzoek naar wat werkzaam is in psychotherapie, m.a.w. welke therapie werkelijk evidencebased is. De algemene factoren (Common Factors of Non-Specific Factors) en cliënten-feedback
blijken daarbij voor het leeuwenaandeel van het resultaat te zorgen. En laat dit nu zijn waar het
Brugse Model helemaal op gericht is.
Korzybski International en/of zijn stafleden zijn (meestal stichtend) lid van
• International Association of Solution-Focused Teaching Institutes, (IASTI - www.iasti.org),
• European Family Therapy Association (EFTA - www.europeanfamilytherapy.eu),
• International Family Therapy Association (IFTA - www.ifta-familytherapy.org),
• European Brief Therapy Association (EBTA - www.sfebta.eu),
• Solution Focused Brief Therapy Association (SFBTA - www.sfbta.org),
• Solutions in Organisations Linkup (SOLWorld - www.solworld.org),
• Association for the Quality Development of Solution Focused Consulting and Training (SFCT www.asfct.org)
• Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte, Cognitieve en Systemische
Therapie, Opvoedkunde en Coaching (VVDO - www.vvdo.be)
• Belgische Vereniging voor Opleiders in de Systeempsychotherapie (BVOS),
• Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventies (BVRGS)
• Association Européenne pour la Recherche en Thérapie systémique (AERTS).
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Een aantal van de stafleden zijn ook actief in andere instituten, zoals de Cercles de Compétences in
Lyon (Frankrijk), de Cerfasy in Neuchâtel (Zwitserland), het Institute for Solution- Focused
Therapy in Chicago en Sturgeon Bay, WI (USA). Korzyski International werkt ook samen, in
België met de Faculteit Psychologie van de Université de Mons-Hainaut en met de Hogeschool
Howest, in Nederland met de RINO Noord-Holland in Amsterdam en met Talent in Eckelrade, in
Peru met het Centro Latino de Teràpia Sistemica Breve en met het Heart and Soul of Change
Project (USA). De stafleden zijn schatbewaarder van de EBTA en secretaris van de IASTI.
Onderzoek is vooral gebeurd in samenwerking met het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.
Katamnestisch onderzoek werd gedaan, vooral bij alcoholici.
Sinds 1990 organiseerde het Korzybski-insituut de jaarlijkse 'scientific board' op de 2de zondag na
Pasen in Brugge, samen met Steve de Shazer (USA), Insoo Kim Berg (USA), Marie-Christine
Cabié (France), Alisdair MC Donald (UK), tot het overlijden van Steve (2010).
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Data eerste jaar
Omdat de opleiding voor alles een praktijkopleiding wil zijn, waarin door rollenspelen, live sessies,
werken met eigen problemen en competenties en supervisie/intervisie zeer verschillende casussen
ingebracht zullen worden, kan het voorkomen dat bepaalde onderwerpen tijdens een andere les aan
bod zullen komen.

Brugge
12.10 en 13.10.2020 Erwin De Bisscop, Geert Lefevere
.Algemene info
.Informatiebrochure en cursus 2020-2021 overlopen
.De oplossingsgerichte benadering basisprincipes OGT
.De vier interventieniveaus en het Brugse stroomschema
16 en 17.11.2020:
Erwin De Bisscop, Geert Lefevere
.Betekenis van keuzevrijheid
.Ontstaan en verandering van gewoontes
.Omgaan met weerstand en motivatie
14 en 15.12.2020:
Erwin De Bisscop, Geert Lefevere
.Vrijblijvende relatie
.Doelstellingen
.Eusemie-euheresis
.Mandaat en joinen
18 en 19.01.2021:
Erwin De Bisscop, Geert Lefevere
.Zoekende relatie
.Opstellen van hypothesen
.Nuttige vragen
22 en 23.02.2021:
Erwin De Bisscop, Geert Lefevere
.Consulterende relatie
.Non-specifieke factoren
.Waardering complimenten
.Hoe een opdracht opstellen
.Resources
29.03 en 30.03.2021: Erwin De Bisscop, Geert Lefevere
.Expertenrelatie
.De 10 geboden van respect
.Specifieke technieken
26 en 27.04.2021:
Alexander Witpas, Erwin De Bisscop
.Aanpak van seksuele problemen met OGT.
.Aanpak van alcoholproblemen met OGT.
27 en 28.05.2021:
In Brugge samen met Antwerpen: Barry Duncan
.Hoe word ik een betere therapeut?(voertaal Engels)
21 en 22.06.2021:
Erwin De Bisscop, Geert Lefevere
.Reddingskit voor drenkelingen
.Overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
.Evaluatie
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Antwerpen
08 en 09.10.2020:
Erwin De Bisscop, Geert Lefevere
.Algemene info
.Informatiebrochure en cursus 2020-2021 overlopen
.De oplossingsgerichte benadering basisprincipes OGT
.De vier interventieniveaus en het Brugse stroomschema
19 en 20.11.2020:
Erwin De Bisscop, Geert Lefevere
.Betekenis van keuzevrijheid
.Ontstaan en verandering van gewoontes
.Omgaan met weerstand en motivatie
10 en 11.12.2020:
Erwin De Bisscop, Geert Lefevere
.Vrijblijvende relatie
.Doelstellingen
.Eusemie-euheresis
.Mandaat en joinen
14 en 15.01.2021:
Erwin De Bisscop, Geert Lefevere
.Zoekende relatie
.Opstellen van hypothesen
.Nuttige vragen
25 en 26.02.2021:
Erwin De Bisscop, Geert Lefevere
.Consulterende relatie
.Non-specifieke factoren
.Waardering complimenten
.Hoe een opdracht opstellen
.Resources
25 en 26.03.2021:
Erwin De Bisscop, Geert Lefevere
.Expertenrelatie
.De 10 geboden van respect
.Specifieke technieken
22 en 23.04.2021:
Alexander Witpas, Erwin De Bisscop
.De aanpak van seksuele problemen met OGT.
.De aanpak van alcoholproblemen met OGT.
27 en 28.05.2021:
Barry Duncan (gaat door in Brugge)
.Hoe word ik een betere therapeut?(voertaal Engels)
17 en 18.06.2021:
Erwin De Bisscop, Geert Lefevere
.Reddingskit voor drenkelingen
.Overlopen van de cursus en onduidelijkheden (her) uitleggen
.Evaluatie
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Data tweede jaar

Brugge
28 en 29.09.2020:
09 en 10.11.2020:
27.11.2020:
07 en 08.12.2020:
04 en 05.01.2021:
12.02.2021:
22.03.2021:
23.03.2021:
20.04.2021:
21.04.2021:
03 en 04.05.2021:
28.06.2021:
29.06.2021:

systeemtherapie: Myriam Le Fevere de Ten Hove
systeemtherapie: Myriam Le Fevere de Ten Hove
supervisie: Myriam Le Fevere de Ten Hove, Erwin De Bisscop, Geert
Lefevere, Sébastien Vernieuwe
introductie hypnose: Nicole Ruysschaert
introductie relatietherapie: Erwin De Bisscop
supervisie: Myriam Le Fevere de Ten Hove, Erwin De Bisscop, Geert
Lefevere, Sébastien Vernieuwe
oplossingsgerichte taal: Myriam Le Fevere de Ten Hove
supervisie: Myriam Le Fevere de Ten Hove, Erwin De Bisscop, Geert
Lefevere, Sébastien Vernieuwe
introductie sekstherapie: Sam Geuens/ Alexander Witpas
introductie alcoholbegeleiding: Erwin De Bisscop
oplossingsgerichte gedragstherapie: Geert Lefevere
oplossingsgerichte gedragstherapie: Geert Lefevere
supervisie: Myriam Le Fevere de Ten Hove, Erwin De Bisscop, Geert
Lefevere, Sébastien Vernieuwe

Antwerpen
05 en 06.10.2020:
16 en 17.11.2020:
27.11.2020:
14 en 15.12.2020:
11 en 12.01.2021:
12.02.2021:
15.03.2021:
16.03.2021:
20.04.2021:
21.04.2021:
17 en 18.05.2021:
14.06.2021:
15.06.2021:

systeemtherapie: Myriam Le Fevere de Ten Hove
systeemtherapie: Myriam Le Fevere de Ten Hove
supervisie: Myriam Le Fevere de Ten Hove, Erwin De Bisscop, Geert
Lefevere, Sébastien Vernieuwe
introductie hypnose: Nicole Ruysschaert
introductie relatietherapie: Erwin De Bisscop
supervisie: Myriam Le Fevere de Ten Hove, Erwin De Bisscop, Geert
Lefevere, Sébastien Vernieuwe
oplossingsgerichte taal: Myriam Le Fevere de Ten Hove
supervisie: Myriam Le Fevere de Ten Hove, Erwin De Bisscop, Geert
Lefevere, Sébastien Vernieuwe
introductie alcoholbegeleiding: Erwin De Bisscop,
introductie sekstherapie: Sam Geuens/ Alexander Witpas
oplossingsgerichte gedragstherapie: Geert Lefevere
oplossingsgerichte gedragstherapie: Geert Lefevere
supervisie: Myriam Le Fevere de Ten Hove, Erwin De Bisscop, Geert
Lefevere, Sébastien Vernieuwe
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Data derde jaar:
De studenten kunnen hun derde jaar zelf samenstellen. Ze kunnen 14 dagen vrij kiezen uit de
aangeboden specialisaties en losse workshops. (via de website www.korzybski.be opleidingen,
specialisaties en losse workshops).
De vier supervisie dagen liggen vast. Zo kom je aan 18 opleidingsdagen.
Derde jaar met supervisie Antwerpen:

16-10-2020
08-01-2021
29-03-2021
10-05-2021

Derde jaar met supervisie Brugge:

16-10-2020
08-01-2021
29-03-2021
10-05-2021

Data vierde jaar:
De studenten kunnen hun vierde jaar zelf samenstellen. Ze kunnen 14 dagen vrij kiezen uit de
aangeboden specialisaties en losse workshops. (via de website www.korzybski.be opleidingen,
specialisaties en losse workshops).
De vier supervisie dagen liggen vast. Zo kom je aan 18 opleidingsdagen.
Vierde jaar met supervisie Antwerpen:

09-10-2020
15-01-2021
19-03-2021
11-06-2021

Vierde jaar met supervisie Brugge:

09-10-2020
15-01-2021
19-03-2021
11-06-2021
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Uren
Alle opleidingsdagen starten stipt om 9.30 uur en eindigen om 17.00 uur. Omwille van de
groepsdynamiek vragen we jullie deze uren te respecteren. Er is een middagpauze voorzien.

Aanwezigheden
Onze opleiding is erkend en vereist een minimum aantal opleidingsdagen. Daarom is iedereen
verplicht aanwezig op de lessen. We vragen dan ook bij belet (ziekte...) het secretariaat per mail
(info@korzybski.be) te verwittigen. Enkel studenten die meer dan 80% aanwezigheid halen,
komen in aanmerking voor een getuigschrift.
Onderteken elke opleiding dag de aanwezigheidslijst. Deelnemers die VOV vragen, moeten hun
document (formulier zie info website) laten ondertekenen door de trainer. Wie geen bewijs moet
hebben van VOV dient geen formulier door te sturen! Ook accreditatie voor artsen werd
aangevraagd.

Pauzes
Tijdens de opleidingsdagen zal er steeds fruit en koekjes voorzien worden. Enkelen van jullie
zullen hiervoor verantwoordelijk zijn. De kost wordt terugbetaald door het instituut wanneer de
rekening (geldig aankoopbewijs) doorgestuurd wordt aan het secretariaat via mail
info@korzybski.be of op ons adres Korzybski instituut (Erwin De Bisscop) Fortuinstraat 50 8310
Sint-Kruis/Brugge.
Voor de versnaperingen per opleiding dag is een maximumbudget van 35 euro voorzien.
Koffie, thee en water zal er ook steeds aanwezig zijn. De ziekenhuizen beschikken enkel over
wegwerpbekers. Gelieve een herbruikbare tas mee te nemen om zo onze ecologische voetafdruk te
verkleinen. De bruine bekerhouders mogen niet in de vuilnisbak gegooid worden. Ze zijn
herbruikbaar.
Gelieve ook de zaal mooi te houden en alle afval bij het verlaten van de zaal op te ruimen. Dat
wordt erg gewaardeerd door de poetsdienst.
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Trainingslocaties

Brugge
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV campus Sint Franciscus Xaverius (SFX)
Spaanse Loskaai 1
8000 Brugge
Bereikbaarheid:
Openbaar vervoer: vanaf het station kan je bus 4, 14 of 43 nemen (halte Jan van Eyckplein, te
herkennen aan het standbeeld van deze schilder) of bus 3 of 13 (halte Kipstraat, dit is in de
Vlamingstraat, eerste halte na het Theaterplein, dan in de rijrichting van de bus verder gaan, eerste
straat rechts (Korte Winkel), en aan het einde van de straat bent u er.
Met de wagen: De parking van het ziekenhuis, is alleen bestemd voor patiënten en hun familie, niet
voor onze studenten. In de buurt (Sint Gilliskwartier) (Blauwe Zone, 4 uur) is er bijna altijd plaats.
U kan ook aan het station parkeren (democratische prijs) en de bus nemen.
Middagmaal: er zijn in de buurt een groot aantal brasseries, restaurants en broodjeszaken. Het
restaurant van het ziekenhuis is niet voorzien op een grote groep extra klanten. We vragen dan ook
niet in het restaurant te blijven eten.

Antwerpen
Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg (ZNA)
Pothoekstraat 109 (neem deze ingang!)
2060 Antwerpen
Bereikbaarheid
Via openbaar vervoer
Het treinstation Antwerpen-Centraal ligt op 1,2 kilometer van het ziekenhuis.
Er is een vlotte tram- en busverbinding met het ziekenhuis. (bus 19 en 23)
Parkeren
Je kan betalend parkeren op de dag parking vooraan in de Somméstraat. Deze parking is alle dagen
open van 06.30u tot 21.00u. Overnachting van auto’s is niet toegestaan.
Middagmaal: er zijn in de buurt een groot aantal brasseries, restaurants en broodjeszaken.
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Examens en toetsen
Tijdens het eerste jaar vragen we om een portfolio te maken. Je zal dan kunnen tonen dat je de
basis van het oplossingsgerichte gedachtegoed voldoende kent.
Je taak stuur je na het beëindigen van de opleidingsdagen door naar geert@korzybski.be.
In het tweede jaar zal er naast de portfolio een examen gegeven worden na de opleiding
rond “systeemtherapie” en “cognitieve gedragstherapie”. Het examen “systeemtherapie”
stuur je door naar myriam@korzybski.be en het examen “cognitieve gedragstherapie”
stuur je door naar geert@korzybski.be.
Het staat ook elke opleider vrij om oefenopdrachten (toetsen) mee te geven die kunnen helpen de
gegeven theorie in te oefenen.

Intervisie
Intervisie vormt één van de leermomenten tijdens deze opleiding. Tussen de contactdagen door
kom je in kleine groepjes samen om casussen te bespreken aan de hand van de OASE-methodiek.
Dit is een Oplossingsgerichte Intervisiemethode waarbij successen en moeilijkheden met elkaar
worden besproken.
Van de intervisies maak je een korte samenvatting, met vermelding van de aanwezigen en wat aan
bod gekomen is. Deze samenvatting stuur je door naar geert@korzybski.be t.a.v. Geert Lefevere.

Supervisie
Vanaf het tweede jaar worden er per academiejaar 4 supervisiedagen georganiseerd. Deze maken
deel uit van de 18 contactdagen.
Op de supervisiedagen worden casussen besproken, liefst aan de hand van video-opnames. Er
wordt uitgegaan van een supervisievraag en gezamenlijk gezocht naar een helpend antwoord.
De supervisies gebeuren samen met Myriam, Erwin, Geert of Sébastien. Elke student dient in de
drie jaar minimum één casus aan de hand van een video tijdens de groepssupervisies naarvoor te
brengen.
We vragen eveneens om vanaf het tweede jaar, per opleidingsjaar, minimum één keer per jaar een
deel van een consult gesprek aan de hand van een video opname (max. 15 minuten) en scriptie aan
te bieden ter individuele supervisie aan info@korzybski.be. Dit biedt een bijkomende
leeropportuniteit waar de staf zich ook voor wil engageren.

Zelfstudie: literatuur en video’s
Je wordt verondersteld om de video’s, verplichte literatuur en cursussen zelf door te nemen.
Tijdens de lessen is er tijd om de theorie te bespreken, maar richten we ons voornamelijk op de
psychotherapeutische praktijk.
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Eindwerk
Om aan de Europese criteria i.v.m. erkenning tot psychotherapeut te voldoen, is een eindwerk
vereist. Dit kan o.v.v. een artikel, een boek, een demonstratievideo, ...
Criteria: het beschrijft een toepassing van het “Brugs Model”, in een voor niet-ingewijden
begrijpelijke taal. Bij voorkeur gaat het over het oplossingsgericht werken in het domein waar je
werkzaam bent. Zo is het extra nuttig voor jezelf. De basisstructuur omvat: een inleiding, het
onderwerp, een besluit en de geraadpleegde literatuur. Het is zinvol een artikel te laten publiceren
in een erkend vaktijdschrift of een boek in een uitgeverij maar dit hoeft niet.
Een papieren versie van het eindwerk wordt gestuurd in de loop van het vierde jaar (dus voor 30
juni) naar Myriam Le Fevere de Ten Hove, Sint Denijsplaats 12 te 8940 Geluwe. Hierop komt
feedback tot het eindwerk aanvaard wordt.

Certificaten
De postgraduaten geven recht op een getuigschrift, afgeleverd door het Korzybski-Instituut en
HoWest.
Het tweejarig postgraduaat leidt tot een getuigschrift van Oplossingsgericht Cognitief Systemisch
Counselor. (incl. geslaagd voor de portfolio in het eerste jaar en de examens en toetsen in het
tweede jaar, voldoende supervisiemomenten en voldoen aan de geldende wettelijke voorwaarden)
Het vierjarig postgraduaat tot een getuigschrift van Oplossingsgericht Cognitief Systemisch
Psychotherapeut. (incl. goedgekeurd eindwerk, voldoende supervisiemomenten, verklaring op eer
m.b.t. 1600 uren eigen therapiepraktijk en voldoen aan de geldende wettelijke voorwaarden )
Het Korzybski-Instituut is eveneens lid van de International Alliance of Solution-Focused Teaching
Institutes. Ook van hieruit worden certificaten uitgereikt.
Het eerste jaar van je opleiding bestaat uit een gemeenschappelijk basisprogramma. Wie dit
programma met succes gevolgd heeft (geslaagd voor portfolio en toetsen), ontvangt het certificaat:
Solution Focused Practitioner.
Het tweede jaar van je opleiding bestaat eveneens uit een gemeenschappelijk basisprogramma. Na
het tweede jaar (geslaagd voor examens en afzonderlijke toetsen en voldoende
supervisiemomenten) ontvang je het certificaat: Advanced Solution Focused Practitioner
Vanaf het derde jaar stel je zelf je programma van 18 dagen samen. Dit kan je doen door een
keuze te maken uit de aangeboden modules.
Na afloop van de vierjarige opleiding (incl. goedgekeurd eindwerk, voldoende supervisiemomenten
en verklaring op eer m.b.t. 1600 uren eigen therapiepraktijk ) ontvang je het certificaat Master
Solution Focused Practitioner.
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Deze certificaten worden erkend door IASTI: The International Alliance of Solution Focused
Teaching
Institutes: www.iasti.org.

VVDO - lidmaatschap
VVDO (www.vvdo.be) staat voor de Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de
Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching. Het VVDO
wenst als beroepsvereniging voor de aangesloten leden op te treden als contactpersoon en
belangenbehartiger naar de overheden, instellingen en verenigingen die invloed hebben op het
professionele werkveld.
Iedereen wordt uitgenodigd om zich lid te maken van het VVDO, zowel tijdens als na de opleiding.
Er is een speciaal tarief voor Korzybski studenten: 25€/jaar (i.p.v. 50€).
Een sterke beroepsfederatie kan haar stempel zetten op de snel evoluerende visie die heerst in de
mentale gezondheidszorg. Zo zijn wij gesprekspartners in de erkenning van de psychologen en
psychotherapeuten. We zitten ook mee aan tafel bij de onderhandelingen met de mutualiteiten
m.b.t. de terugbetaling van onze diensten.
Als lid krijg je toegang tot
• een ruime waaier aan informatie m.b.t. de laatste evoluties en publicaties in het
oplossingsgerichte denken,
• een overzichtelijke sociale kaart met doorverwijsadressen (handig om je zelf te profileren),
• carrière-ondersteunende info zoals vacatures, vacante plaatsen in intervisiegroepen,
aankondigingen voor praktijkruimtes, …
Er zijn uiteraard ook financiële voordelen verbonden aan uw lidmaatschap:
Als VVDO-lid krijg je 40% korting op The Journal of Solution Focused Brief Therapy.
(www.solutionfocused.org.au/jsfbt_assocs.html). Na je studies krijg je ook korting op workshops
en lezingen die aan het Korzybski Instituut doorgaan.

Inschrijven - Kostprijs
Voor het eerste jaar kan je pas inschrijven na het indienen van een motivatiebrief en een curriculum
vitae (met foto) gericht aan motivatie@korzybski.be . Na aanvaarding krijg je een mail dat je kan
inschrijven.
De twee- en de vierjarige opleiding aan het korzybski instituut kosten 1980€ per jaar (vanaf
academiejaar 2020/2021).
In deze kostprijs zijn een aantal boeken inbegrepen.
Het inschrijvingsgeld dient gestort te zijn op onze rekening KBC BE02 4544 1350 8140 voordat de
opleiding start. U bent pas ingeschreven als het studiegeld betaald is.
Alle inschrijvingen gebeuren via de website http://korzybski.be/
13

Vlaams opleidingsverlof
Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams
opleidingsverlof (de opvolger van het betaald educatief verlof). Ze mogen afwezig zijn op het
werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter
compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.
Wij zijn als Korzybski instituut (0433198634) geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor Opleiding
Registratienummer DV. 0235856
Extra informatie kan je bekomen bij:
Departement Werk en Sociale Economie
Vlaams opleidingsverlof
Ellipsgebouw Koning Albert II laan 35 (bus 20), 1030 Schaarbeek, België
Telefoon 1700
E-mail
vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.be
opleidingsdatabank@vlaanderen.be
Wie gebruik wil maken van het Vlaams opleidingsverlof dient de link opleidingsverlof in te vullen
op de website van het korzybski instituut vzw (info / documenten / Vlaams opleidingsverlof).
We vragen verder om voor elke trimester een ingevuld formulier, met alle handtekeningen van de
opleiders, in te dienen. Zo bewijs je uw aanwezigheid. Je kan dit formulier vinden op onze
website onder info / documenten / opleidingsverlof.
Wanneer het bewijs van uw aanwezigheden in ons bezit is
(via mail opleidingsverlof@korzybski.be of op ons adres Korzybski instituut vzw t.a.v. Erwin De
Bisscop Fortuinstraat 50 8310 Sint-Kruis) is het voor ons mogelijk om u een getuigschrift van
regelmatige inschrijving en/of trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid via de post op uw
werkadres of desgewenst thuisadres te bezorgen.
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Betaling via KMO portefeuille
Wij zijn als Korzybski instituut (0433198634) geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor Opleiding
Registratienummer DV. 0235856
De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je als ondernemer financiële steun krijgt voor de
aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat
opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je
bedrijf.
De kmo-portefeuille werd bijgestuurd op 1 december 2019. Sinds dat moment kan een kleine
onderneming 30% - en een middelgrote onderneming 20% steun genieten. Sinds 1 januari 2020
bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro.
De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Daarom maken zij het
eenvoudig om je aan te melden en subsidieverzoeken in te dienen.
Wie wenst te betalen via de kmo-portefeuille dient de link kmo in te vullen op de website van het
korzybski instituut vzw (info / kmo-portefeuille).
Vraag hier je subsidie aan.
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Stafleden van het Korzybski Instituut

Dr. Luc Isebaert (oprichter van het Korzybski instituut vzw, overleden op 30 september 2019)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psychiater- psychotherapeut
Ere-Departementshoofd psychiatrie-psychosomatiek AZ Sint Jan AV Brugge-Oostende
Stichtend lid van de Belgische Vereniging van Opleiders in de SysteemPsychotherapie (BVOSP)
Lid van de Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeeminterventies
(BVRGS)
Lid van de European Family Therapy Association (EFTA)
Stichtend lid en past- president van de European Brief Therapy Association (EBTA)
President van de Association Francophone pour les Approches Centrées sur les Compétences
(AFACC)
Secretaris van de International Alliance of Solution- Focused Teaching Institutes (IASTI)
Vice- voorzitter van het Milton H. Erickson Instituut Nederland
Mede- oprichter en staflid van het Milton H. Erickson Instituut Antwerpen
Stichtend lid en ex- secretaris van de Association Européenne pour la Recherche en Thérapie
Systémique (AERTS)
Chargé d’Enseignement aan de Université de Mons et du Hainaut

Bibliografie:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Pour une Therapie Breve: Le libre Choix du patient comme éthique en psychothérapie.1997.
Eres, Ramonville-St-Agne.
Der lösungsorientierte Ansatz in Europa. In: (J.Hesse, ed.): Systemisch-lösungsorientierte
Kurztherapie. 1997. Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen, Duitsland
Das Brügger Modell. In: (H. Dörring-Meyer,ed.): Lösungsorientierung/ Ressourcenorientierung.
1998.Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen, Duitsland.
(met Jean Pierre Dumoulin): Drinkwijzer, een praktische gids voor verantwoord
alcoholgebruik.1999.Van Halewyck, Leuven.
Het Brugse Model. In : Rijnders, P., de Jong,A., Isebaert,L., van den Ameele, H., Tilburg, C :
Kortdurend Behandelen in de GGZ : De Praktijk. 2002. Bohn Stafleu van Loghum, Houten,
Nederland.
’Kurzzeittherapie. Ein praktisches Handbuch’. 2004.Thieme.
‘Praktijkboek Oplossingsgerichte Cognitieve Therapie’.2007. De Tijdstroom, Uttrecht.
Thérapie Brève de l’Abus et de la Dépendance Alcoolique. In: (Yves Doutrelugne, Olivier
Cottencin, eds.): Thérapies Brèves: Situations Cliniques. 2009. Masson, Paris.
Solution Focused Therapy in Drinking Problems (with Yvonne Dolan and Stephan Hendrick). In:
(C.Franklin, T.Trepper, W. Gingerich, E. McCollum, eds): Solution-Focused Brief Therapy.
2012. Oxford University Press, New York.
Solution-Focused cognitieve and Systemic Therapy. 2017.Routdledge, New York and London
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Dr. Myriam Le Fevere de Ten Hove
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Kinder)psychiater-systeemtherapeute
Ere- diensthoofd Dienst Geestelijke Gezondheidszorg te Kortrijk en Menen
Lid van de European Family Therapy Association (EFTA)
Stichtend lid van de Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Lid van het VATHYP
Lid Belgische vereniging van opleiders van systeempsychotherapeuten (BVOSP)
Lid van de Belgische Vereniging van Relatie- en Gezinstherapie (BVRGS)
Lid van de Vlaamse vereniging voor deskundigen in de oplossingsgericht cognitieve
systeemtherapie (VVDO)
Lid van de European Brief Therapy Association (EBTA)

Bibliografie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Korte Therapie, handleiding bij het 'Brugse Model' voor psychotherapie met een toepassing op
kinderen en jongeren, Garant.
Survival Kit voor Leerkrachten. Garant, 2008.
Le pays ou la résistance n'existe (presque) pas, -1996-Thérapie familiales Vol 17 nr.2 (p.351357)
Een meisje met stemmetjes in haar hoofd - 2001-Systeemtherapie, jaargang 13 nr 12
Stemmen horen : een benadering vanuit het Brugs Model voor Korte Therapie -2002- Kinder-en
Jeugdpsychotherapie, Utrecht, jaargang 29 nr. 4
Psychotherapie...hoe meer hoe beter? -2004- Sociaal : methodiek psychotherapie, 2004/04
Oplossingsgericht perspectief - 2008- Handboek Systeemtherapie. De Tiijdstroom. Utrecht
(p.227-238)
(Op weg) naar een ethisch onderwijs - 2008- Zorgbreed, Antwerpen/Apeldoorn. 2008-2009,
jaargang 6 nr.23
De Therapeutische Relatie in Oplossingsgerichte Therapie. Slechts werkzaam vanuit een
expertpositie?-2010-Gazet 2010 ; Jaargang 1, nr.4
Oplossingsgericht perspectief, co-auteur Esther de Wolf-2014- Handboek Systeemtherapie, de
Tijdstroom, Utrecht 'The Magic of Language'-2015- ter uitgave in International Journal of
Solution-Focused Practices
‘Genogrammen’ B. Hillewaere, M. Le Fevere, Systeemtherapie jaargang 18 , Nr 2, juni 2006,
blz 69-87.
The Magic of Language, International Journal of Solution-Focused Practices, 2015
Brief Therapy, Garant 2019
Survivalkit for Teachers, Garant 2020

•

Email: myriam@korzybski.be
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Erwin De Bisscop
Erwin is gezins- en systeemtherapeut, coördinator van het leercentrum voor de paramedische
diensten- en psychotherapeutisch coördinator van het poliklinisch ontwenningscentrum (POC) in
het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.
Hij is lid van de Belgische vereniging van opleiders van systeempsychotherapeuten (BVOSP), de
Belgische Vereniging van Relatie- en Gezinstherapie (BVRGS), de Vlaamse vereniging voor
deskundigen in de oplossingsgericht cognitieve systeemtherapie (VVDO), van de European Family
Therapy Association (EFTA), de European Brief Therapy Association (EBTA) en een erkend
supervisor (BVRGS).
Hij heeft verscheidene publicaties op zijn naam m.b.t. aanpak van alcoholproblematiek,
drugbegeleiding en oplossingsgerichte therapie.
o.a.
Een alcoholprobleem? Wat nu?
2018 Garant
Een relatieprobleem? Wat nu?
2019 Garant
An Alcohol Problem? What now? 2019 garant
Email: erwin@korzybski.be
Geert Lefevere
Geert is psycholoog en Oplossingsgericht Psychotherapeut. Hij werkt in het AZ Sint-JanAV
Brugge-Oostende op de PAAZ. Hij is ook mede-oprichter van de Kliniek voor Onverklaarde
Lichamelijke Klachten (KOLK). Hij is gepassioneerd bezig met zoeken van wat werkt in
therapeutische contacten en hoe daar aansluiting bij te vinden. Chronische zorgen (en de
herdefiniëring hiervan) vormen hiervan een bijzonder uitdaging. Vanuit een sportief verleden is
ook de interesse in Oplossingsgerichte mogelijkheden bij atleten een interessepunt (verbonden een
het Sport Medisch Advies Centrum SMAC).
Momenteel is Geert bestuurslid bij de EBTA en secretaris van de International Alliance of Solution
Focused Teaching Institutes (IASTI).
Enkele artikels:
• The negotiable Future: ideas from the Bruges Model (2018) in Making Waves: Solution
Focused Practice in Europe. EBTA’s 25th anniversary conference book. Switek, T., Strahilov,
B. & Panayotov, P. Sofia, PIK.
• The As If position of clients and counselors (2019) in As If: Brief contributions to Brief
Therapy. Leonardi. A., Wolf, F. & Scavelli, S. (Eds). Fondazione Franceschi Onlus.
Email: geert@korzybski.be

18

Sebastien Vernieuwe
Sebastien is ervaren in residentieel en ambulant werken, vorming, experimenteel jeugdwerk,
bijzondere jeugdzorg, individuele, groeps- en contextbegeleiding, psychotherapie, training,
teambuilding, intervisie en coaching. Hij studeerde Orthopedagogie (gr.) en oplossingsgerichte
cognitieve systeemtherapie en blijft zich bijscholen in systemische methodieken. Sebastien is
stichter-voorzitter van Thepco vzw, een organisatie met als missie het bieden van therapie en
pedagogische counseling aan maatschappelijk kwetsbare jongeren/gezinnen en het implementeren
van oplossingsgericht werken in de jeugdhulp.
•
•
•
•
•
•

Bijzondere jeugdzorg in Vlaanderen, de keuzes die het werkveld maakt. Agora |jg. 25 |2009 |nr. 3
Pedagogisch adviseren. Zorgbreed- Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg. 2011 Achtste
jaargang Nr.32 Sébastien Vernieuwe & Nicky Coene.
Over wat werkt. Een gesprek met Barry Duncan .Agora |jg. 27 |2011 |nr. 3
Oplossingsgericht werken in een dagcentrum. Agora |jg. 28 |2012 |nr. 2
Ambities hebben voor onze gasten. Is het gepermitteerd? Agora | jg.30|2014|nr.1 –
Een gesprek met Andrew Turnell (Agora september 2014)

Email: sebvernieuwe@hotmail.com

Contact
Algemene informatie van het instituut:
E-mail: info@korzybski.be
Adres: Korzybski instituut vzw (Erwin De Bisscop) Fortuinstraat 50 8310 Sint-Kruis/Brugge
Telefoon: +32 496 10 52 12
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