
 

 

 

de Academie Integrale Menswetenschappen-SPSO 

 

 

wie ben je?  

Ben je geïnteresseerd in bepaalde onderwerpen, schrijf 
je dan in voor een van onze onderstaande workshops 
en lezingen.  

Er wordt geen bepaalde vooropleiding gevraagd, dus 
iedereen is welkom! 

OVERZICHT VAN LEZINGEN & WORKSHOPS 
 

datum  Titel      docent 

1 oktober 22 Esoterisch Christendom  drs.J.Slavenburg 

22 oktober 22 Zingeving & spiritualiteit  dhr. M. van den Berg 

14 januari 23 Trauma & PTSS    dhr. R. van Holsteijn 

28 januari 23 Integrale Verlies-&  Rouw-  dhr. E. van der Vight 

PROGRAMMA 

‘SPSO Thema-dagen’ 
  lezingen & workshops 

	  	  	  	  studiejaar	  2022/2023	  



   begeleiding met sqribox 

11 februari 23 Transactionele Analyse  dhr. J. Bochem 

25 februari 23 Systeemtherapie in duplo  mw. M. Taalman 

11 maart 23 Jungiaanse Psychologie  dhr. J. Vos 

25 maart 23 Oosterse Psychologie & de Gita dhr. V. Duindam 

1 april 23  Autobiografisch Schrijven  mw. A. Collée 

 

Tijden : ochtend van 10.15 – 13.00 uur  
middag van 13.00 – 16.15 uur 

Locatie SPSO Academie Integrale Menswetenschappen 
  Amersfoortseweg 52 
  3712 BB Beukbergen 

  



 

INHOUDELIJKE BESCHRIJVING 
 

Esoterisch Christendom – drs. Jacob Slavenburg  
1 oktober 2022 

inhoud: 

Naast het kerkelijke christendom is er altijd sprake geweest van een 
esoterische traditie. Dat is ook heel duidelijk geworden na de vondst van 
de spectaculaire Nag Hammadi-geschriften in de vorige eeuw. De 
vondst bevatte 52 voornamelijk vroegchristelijke geschriften met daarin 
verloren gegane evangeliën als die van Thomas, van Filippus en een 
evangelie van de Waarheid. 
In deze workshop staan we even stil bij het begrip ‘esoterisch’. Dan 
plaatsen we het kerkelijke christendom in een veel groter geheel. Het 
christendom is niet uit de lucht komen vallen, het kent een 
voorgeschiedenis. 
Aan de orde komen uiteraard de gestalte van Jezus, maar ook de 
betekenis van Maria Magdalena, het Logosbegrip, Eros en de angst 
voor het vrouwelijke en de seksualiteit in het exoterische christendom 
vanaf de tweede eeuw. 

Docent: 
Drs Jacob Slavenburg is cultuurhistoricus en auteur van vele werken 
over het vroegste christendom, mystiek, esoterische stromingen, 
androgynie, gnosis en hermetisme. 
Hij is medevertaler van De Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands. 
Jacob Slavenburg verzorgt verschillende colleges aan de Academie 
Integrale Menswetenschappen – SPSO 

  



 

Zingeving en Spiritualiteit – dhr. Marinus van den Berg  
22 oktober 2022 

inhoud : 

Omgaan met de dood, afscheid, de zingeving van het leven en 
spiritualiteit zijn de onderwerpen die Marinus van den Berg aan het hart 
liggen. Een begaafd spreker, die vanuit oprechtheid de luisteraar raakt; 
waarbij aan de basis van iedere zin, van ieder woord medemenselijkheid 
ten grondslag ligt. 

 

Docent :  

Marinus van den Berg (1947) is geestelijk verzorger, pastor en priester. 
Hij werkte in verpleeghuizen, in Apeldoorn en Almelo, en Rotterdam en 
in het hospice Cadenza en na zijn pensioen twee jaar een dagdeel  in 
het revalidatiecentrum Intermezzo   In Rotterdam voor ex-
covidpatienten. Hij publiceerde van het perspectief van 
zingevingsvragen over afscheid, rouw , verlies en zorg. Ontmoeting 
staat voor hem centraal. Schreef o.a. de vreugde van het luisteren en 
ode aan de eenzaamheid (ten have) In juni 2022 verschijnt Elke dag is 
een dag. Elke dag kan en bron voor zin zijn.  Wat en wie zijn bronnen die 
van waarde zijn? Luisteren dat oor heeft voor verscheidenheid kan 
mensen verbinden.  De  samenkomst zal interactief zijn. 

 

 

 

 

 

 



Trauma en PTSS – dhr. Richard van Holsteijn 
14 januari 2023 
 
inhoud : 

Richard diende na een aantal zeer ingrijpende ervaringen zijn loopbaan 
als (leidinggevend) militair noodgedwongen los te laten. Na een lange 
innerlijke zoektocht begon hij zijn opgedane kennis en ervaring te 
vertalen naar het trainen en begeleiden van individuele cliënten, groepen 
en collega hulpverleners. Hij geeft trainingen in zelfsturing, persoonlijke 
kracht, leiderschap en hij specialiseerde zich in mindfulness en hulp bij 
trauma-gerelateerde thematiek.  

Volgens een aantal specialisten op het gebied van trauma hulpverlening 
zijn trauma’s een onontkoombaar feit, maar hoeven geen levenslange 
veroordeling te zijn. Volgens hen kunnen trauma’s niet alleen worden 
genezen, maar kunnen met de juiste begeleiding en ondersteuning zelfs 
transformerend werken. Peter Levine geeft aan dat het de hel op aarde 
kan zijn, maar dat een verwerkt trauma een geschenk van de goden is. 
Een trauma kan de drijvende kracht zijn achter een psychologisch, 
sociaal en spiritueel ontwaken en vele mystici, filosofen en geleerden 
onderschrijven dit standpunt.  

In deze workshop zal er gewerkt worden met de fases van herstel zoals 
deze in de literatuur worden beschreven. Er zal worden ingegaan op wat 
de rol van de hulpverlener in iedere fase kan zijn, welke interventies 
daarbij ingezet kunnen worden en hoe men de basis kan leggen voor 
heling en transformatie. Er zal ruimte zijn om eigen voorbeelden in te 
brengen en er zullen meerdere oefeningen getraind worden. Dit zijn 
onder andere oefeningen in zelfregulatie en er zal gewerkt worden met 
verschillende handvatten uit de positieve psychologie. We zoomen in op 
hulp- en (persoonlijke) krachtbronnen en maken daarbij ook gebruik van 
beeldtaal/imaginatie. De deelnemers zijn na de workshop in staat deze  
praktische handvatten in de praktijk te brengen. 

 

 



docent :  

Richard van Holsteijn werkte twintig jaar als (leidinggevend) militair bij 
verschillende onderdelen van het ministerie van defensie. Hij hield zich 
voornamelijk bezig met het opleiden, trainen en begeleiden van teams 
en was daarnaast werkzaam als operationeel adviseur. Na een aantal 
zeer ingrijpende ervaringen diende hij deze loopbaan noodgedwongen 
los te laten en na een lange zoektocht begon hij zijn opgedane kennis te 
vertalen naar het coachen en trainen van individuen en groepen in het 
bedrijfsleven. 
Hij is inmiddels werkzaam als senior coach en (mindfulness)trainer bij 
Balans en Impuls. Dit is een bureau voor coaching, training en 
psychodiagnostiek. Hier geeft hij, op basis van de dynamische 
persoonlijkheidsdiagnostiek van Eurelings-Bontekoe, individuele 
begeleiding aan cliënten met een zeer breed scala aan hulpvragen. Ook 
geeft hij groepstrainingen met als onderwerpen zelfsturing, persoonlijke 
kracht, mensgericht management/leiderschap en specialiseerde hij zich 
in mindfulness en yoga.Richard is aan de Academie afgestudeerd als 
Transpersoonlijk Counselor en heeft een integrale visie geschreven over 
de wegen naar het transformeren van psychisch trauma. Als docent 
verbonden aan de Academie geeft hij de colleges, workshops en 
verdiepende trainingen over trauma en PTSS zoals deze door de SPSO 
worden aangeboden. 

 

  



 

Integrale Verlies- & Rouwbegeleiding met sqribox dhr Ed van der 
Vight - 28 januari 2023 

inhoud : 

De integrale verliesverwerking, die gebaseerd is op de Vedische 
filosofie, gaat uit van de persoonlijke ervaring van de cliënt en biedt 
zowel cliënt als begeleider concrete handvaten bij rouw en 
verliesverwerking. Integrale verliesverwerking combineert inzichten uit 
de gangbare visies op rouw- en verliesverwerking met de dynamiek van 
de mens. Dit wordt toegelicht aan de hand van theorie en casuïstiek. 
Daarnaast zal worden gewerkt met Sqribox. Sqribox is een krachtig 
therapeutisch instrument dat past binnen de integrale verliesverwerking. 

In deze workshop breid je dus ook je 'gereedschapskist' uit. Je leert hoe 
je de tool als begeleider op een laagdrempelige manier kunt inzetten bij 
cliënten. Het instrument is een leuke creatieve werkvorm die schrijven, 
tekenen, beweging, herhaling en associatie op een ijzersterke manier 
combineert.  Zo breng je luchtigheid in de begeleiding van een zwaar 
onderwerp en help je je cliënt de verlieservaring op een positieve manier 
te integreren in het vervolg van zijn leven. 

docent :  

Ook de bij- en nascholing Verlies- en Rouwbegeleiding staat onder de 
deskundige leiding van Ed van der Vight (1973). Ed heeft in zijn 
inmiddels ruim 20-jarige loopbaan veel ervaring opgedaan in het 
verzorgen van opleidingen en trainingen voor professionals. Hij is 
afgestudeerd aan onze Academie voor Integrale Menswetenschappen, 
en werkt in zijn eigen praktijk voor rouw- en verliesbegeleiding. 
Daarnaast is hij verbonden aan een hospice. Hij begeleidt mensen 
individueel en in groepen in het brede werkveld van verlies. Tevens geeft 
hij lezingen, trainingen en workshops over omgaan met rouw en verlies 
aan verschillende doelgroepen zoals mantelzorgers en dementerenden. 
Ed stelt in zijn werk de ervaring van het verlies centraal en werkt van 
daaruit samen met de cliënt, opdat deze in staat is de verlieservaring te 
integreren in het vervolg van zijn leven. Daarvoor gebruikt Ed het door 
hem zelf ontwikkelde model voor integrale verliesverwerking. 



 

 

Transactionele Analyse – dhr. Jerry Bochem 
11 februari 2023 

inhoud 

Gedurende de basisopleiding zijn studenten op verschillende manieren 
vertrouwd geraakt met de werkwijze, uitgangspunten en concepten van 
Transactionele Analyse. Zoals je na het behalen van het rijbewijs leert 
autorijden door te doen, zo word je ook vakbekwaam professional. 
Vanuit ethisch perspectief zou je ook nog kunnen zeggen dat een 
professional zichzelf móet blijven ontwikkelen. Voor het onderdeel 
Transactionele Analyse wil de begeleider dat met deze workshop mede 
mogelijk maken. De deelnemer met zijn/haar (leer)vraag staat centraal. 
Dit is het vertrekpunt, waarna de vraag gedurende het proces zal 
(kunnen) veranderen. Zonder instrumenteel-technisch te worden kan in 
de workshop expliciet ingegaan worden op het waarom van 
verschillende interventies.  
 
Een verrassende ontdekkingstocht kan gaan beginnen: 
⁃ Herkennen van de innerlijke dialoog.  
⁃ Zicht krijgen op (tegen)overdracht situaties.  
⁃ Uitleg van TA theorie met eventueel daarop aansluitende 
ervaringsgerichte oefeningen. 
⁃ (her)ontdekken van TA Toepassingsmogelijkheden. 
 
Werkwijze: 
Bij aanmelding formuleer je jouw (leer)vraag. Elke vraag is even relevant, 
zowel persoonlijk als professioneel. Omdat we in en met de groep 
werken nemen we ruim de tijd voor de kennismakingsfase. Het zal in 
(TA) stijl gebeuren. Bij de (leer)vragen werkt de begeleider toe naar het 
samenvallen van de gewenste situatie in de huidige situatie. Hij 
faciliteert het vinden van een ‘Innerlijke balans’. De groepsgrootte is 
minimaal 6 en maximaal 12.  
 
Voor ieder die belangstelling heeft: Wees welkom! 
 

 



De begeleider: 

Jerry Bochem is geschoold als groepswerker en maatschappelijk 
werker, waarna hij zich heeft verdiept in TA, NLP, groepswerk en 
organisatieopstellingen. Vanaf 1976 is hij in verschillende functies 
werkzaam geweest bij diverse organisaties en heeft dit sinds 2002 
gecombineerd met zijn eigen praktijk. Bij het algemeen maatschappelijk 
werk heeft hij zich vooral bezig gehouden met het ontwikkelen van 
groepswerk als methodiek. De laatste 6 jaar heeft Jerry bij de SPSO de 
workshop/training Transactionele Analyse verzorgd.   

  



Systeemtherapie in duplo – mw. Marian Taalman 
25 februari 2023 

inhoud : 

De duplo methodiek (Een verbindende taal) is een mooie aanvulling bij 
het (systemisch) werken met cliënten. Je zet samen het systeem 
(familie, werksituatie, casus) neer. Al neerzettend gebeurt er iets en 
komen de verhalen en emoties boven. 

Doordat je met een helicopterview kijkt, worden zaken ook voor de cliënt 
vaak onmiddellijk duidelijk. 

Deze methodiek kun je ook gebruiken om jouw positie en acties later te 
evalueren of om een lastige casus voor te bereiden. 

In de workshop leer je de methodiek, ga je oefenen door je eigen 
systeem neer te zetten en ga je oefenen aan de hand van ingebrachte 
casuïstiek. 

Het tweede deel van de workshop kun je dan ook zien als een stukje 
supervisie. 

 

docent : Marian Taalman – de Ruiter 

Marian Taalman-de Ruiter heeft een praktijk voor psychosociale 
therapie, contextuele familie therapie,  training en supervisie. 
Zij is gespecialiseerd in de contextuele benadering aangevuld met  
partnerrelatie therapie (oa. EFT) en ACT. Zij werkt cliëntgericht.  
Bij familie-therapie wordt gebruik gemaakt van ‘een verbindende taal’, 
d.m.v. duplo- en playmobiel worden familie-werksystemen snel 
inzichtelijk gemaakt. Marian heeft tevens een ruime ervaring als 
geestelijk verzorger / ethicus in instellingen voor verstandelijk 
gehandicapten, in verpleegtehuizen en ouderenpsychiatrie.  
Zij is momenteel Geestelijk Verzorger / Ethicus bij ZorgZaam Zorggroep 
in Zeeuws-Vlaanderen. Tevens is zij verbonden aan het Huis voor 
Levensvragen Zeeland.Marian geeft trainingen aan de SPSO cursisten 
in ‘contextuele therapie’.  

Ook binnen Zorgsaam geeft zij trainingen op ethisch vlak, maar ook over 
over feedback, intervisie, werken met cliënten met een multireligieuze / 



multiculturele levensbeschouwing en/of achtergrond. 
Zij geeft eveneens nazorgsessies aan teams, zoals in en na Covid 19, 
vanuit het team ondersteuning. 
Tevens is zij voor verschillende organisaties (extern) 
vertrouwenspersoon. 

 

  



 

Jungiaanse Psychologie – dhr. Ko Vos 
11 maart 2023 

inhoud : 

In deze workshop zal worden toegelicht wat Carl Gustav Jung (1875-
1961) heeft aangereikt. 
Begeleiders en degenen die begeleid willen worden kunnen hier een 
leidraad aan ontlenen om in de diepten van het innerlijk tot kennis van 
zichzelf te komen. Veelal zijn begrippen van Jung zoals schaduw, 
collectief onbewuste en individuatie reeds bekend. Tijdens deze 
workshop zullen benaderingen aan bod komen hoe alchemistische 
beeldtaal in ieder anders werkzaam is en evenzo hoe (archetypische) 
symbolen in tekeningen (en in scheppende kunst, literatuur en muziek) 
en in dromen tot uitdrukking komen. Daartoe zullen enkele 
mythologische beelden ter sprake komen evenals andere bronnen van 
oorsprong van beeldtaal. 
Naast het bovenstaande zal benadrukt worden hoe Jung in het 
schouwen van het religieuze van het innerlijk een richting aanreikt tot 
diepere zelfkennis. Hierin verweeft Jung zienswijzen uit bronnen van 
wijsheid van het Westen (Griekse godinnen, tegenstelling van het 
Dionysische en Apollinische, en Europese varianten zoals door Bergson 
geformuleerd), het oorspronkelijke Perzië (Zarathustra, Ibn 'Arabï), het 
Oosten (India, China, Indianen) en hoe deze doorwerken in diepere 
lagen van het collectieve innerlijk. 
  
docent :  

Ko Vos is vanaf het ontstaan van onze opleiding medevormgever, 
docent en trainer van onze diverse studieprogramma’s.Hij is docent 
toegepaste psychologie en filosofie en trainer in het HBO en in het 
management van profit en non-profit organisaties.Hij specialiseerde zich 
in onderwerpen als reïncarnatie, hypnotherapie, Jungiaanse therapie, 
filosofie, dromen en bewustwording. Hij benadert de dynamiek van het 
leven vanuit het spanningsveld tussen het persoonlijke en het 
transpersoonlijke.  
Ko Vos is tevens auteur van verschillende boeken over bewustwording. 

 

  



 

Oosterse Psychologie & de Gita – dhr. Vincent Duindam 
25 maart 2023 

inhoud : 

De Bhagavad Gītā gaat over de voorbereiding op een enorme veldslag. 
Vlak voor alles gaat beginnen geeft Arjuna, de grootste held van het 
goede kamp, ‘t opeens op. Hij ziet het helemaal niet meer zitten, kan 
geen kant op, en raakt in paniek. Dan volgt een dialoog met Krishna 
(eigenlijk zijn Hogere Zelf). In de 18 hoofdstukken die volgen krijgt 
Arjuna richting, een kompas. Hij kan zijn eigen keuzes maken. Hij laat 
zijn 'begoochelingen' los en ziet helder wat hij moet gaan doen. 
Gandhi had de Gītā als ‘lijfboek’; door zichzelf te ‘transformeren’, kon hij 
de wereld veranderen en India geweldloos losmaken van Engeland.  
De Gītā kan je helpen je meest werkelijke zelf te ontdekken. Wie ben je 
ten diepte? Wanneer je daar geen zicht op hebt, zie je een vertekende 
wereld.  De zelfkennis die je met de Gītā als handboekje ontwikkelt, is 
dus ook onontbeerlijk voor het werken met cliënten.  
 

docent :  
Vincent Duindam (1958) is psycholoog en al 40 jaar verbonden aan de 
Universiteit Utrecht. Hij geeft ook les aan de verschillende opleidingen 
en hogescholen. 
Zijn eerste boeken gingen over gender, emancipatie, ouderschap, 
mannelijkheid, vrouwelijkheid en over echtscheiding.   
Latere boeken gaan over spiritualiteit en resp. opvoeding, onderwijs en 
liefdesrelaties. Hij schreef ook een haikubundel over zijn dochters.   
Het Spiritueel Zakboekje voor Professionals (uitg. SWP, Amsterdam) is 
zojuist uitgekomen.   
Over deze onderwerpen geeft hij lezingen en workshops.  

  



 

Autobiografisch Schrijven – mw. Arianne Collée 
1 april 2023 

inhoud : 

Met autobiografische schrijfopdrachten kom je snel tot de kern van de 
problematiek van je cliënt. Thema’s, motieven, betekenisvolle 
samenhangen; ze komen bovendrijven in de verhalen die iemand schrijft 
aan de hand van simpele schrijfopdrachten. In deze workshop maak je 
kennis met autobiografisch schrijven als ‘gereedschap’ in coachings- en 
andere ontwikkelingsgerichte settings. Allereerst door zelf te schrijven 
over je eigen leven, vervolgens door de methode nader te beschouwen. 
De kracht van autobiografisch schrijven is onder meer dat het voor 
vrijwel elke doelgroep geschikt is en zowel individueel als in groepen te 
gebruiken is. Bovendien ervaren de meeste mensen het schrijven als 
zeer vreugdevol. 

docent :  

Ook de vijfdaagse Autobiografisch schrijven staat onder leiding van 
Arianne Collee. Zij doceert het vak Autobiografisch schrijven bij 
verschillende opleidingen, geeft cursussen en workshops aan diverse 
doelgroepen en begeleidt daarnaast als biografisch coach biografie-
onderzoeksgroepen. Daarnaast is ze docent Yoga en Dans. In al haar 
werk ligt de focus op de ontwikkeling in ieders biografie. 
Zij is opgeleid als vormingswerkster aan de Haagse Sociale Academie, 
studeerde Neerlandistiek aan de Universiteit van Amsterdam, volgde ze 
een opleiding tot biografisch coach bij Moira-Levenslopen en deed de 
masterclass Autobiografisch schrijven bij het Instituut voor Biografiek. 

  



 

Praktische informatie : 

Prijs :   € 125,=, inclusief onbeperkt koffie en thee 

Locatie :  Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO 
   Amersfoortseweg 59 – Huis ter Heide (nabij Soest) 

Tijden :  ochtend : 10.15 – 13.00 uur 

   middag : 13.30 – 16.15 uur 

Inschrijving: 1) Per mail aan : adm@spso.nl  

én 

   2) betaling door overmaking van € 125,= op rekening : 

   NL16 INGB 0005 567726, ten name van de SPSO. 

Algemene voorwaarden : 

Door in te schrijven ga je akkoord met de algemene 

voorwaarden van de opleiding, zoals deze 

gepubliceerd staan op onze website. 

Annulering : Enkel mogelijk 2 weken voorafgaand aan de lezing of 

workshop. Annulering op een later tijdstip is helaas niet 

mogelijk. 

Noot: Na inschrijving krijg je een bevestiging van de 

administratie van de opleiding. 

 In de week voorafgaand aan de lezing of workshop 

krijg je verdere (zaal-)informatie toegestuurd. 

 

 

 

 


