Aanmeldingsprocedure komende Gestalt-Art Opleiding 2021-2025
Voorwaarden
Je kunt je aanmelden voor het kernprogramma indien:
• je de voorbereidende fase (= fase 1) hebt doorlopen. Dit betekent dat je in het verleden of in
2020-2021 een jaartherapiegroep hebt gevolgd en eventueel individuele therapie. Hierin
geef je blijk van voldoende vermogen tot reﬂecEe. (NB: in 2020-2021 zijn dit de groepen‘ Op
weg naar je Bron’ en ‘Hart voor Hart’). NB: ook opleidingen of therapie-ervaring bij andere
insEtuten of scholen kan meetellen.
• Je bent bereid om creaEeve vormen te onderzoeken en te ontwikkelen en hieraan Ejd en
aandacht te besteden. Dit kan ook een vorm zijn die je al eigen is.
• Je hebt bij voorkeur een opleiding op HBO/ WO niveau genoten. Afwijkingen hiervan worden
met je besproken in het aanmeldingsgesprek. NB: wij leggen meer de nadruk op je
persoonlijke ontwikkeling dan op de diploma’s die je in je bezit hebt.
Aanmelding
Je meldt je aan voor het kernprogramma door een aanmeldingsbrief te schrijven waarin je je
moEvaEe om deel te nemen duidelijk maakt. Je aanmeldingsbrief laat je vergezeld gaan van een
overzicht van je therapie-ervaring en de belangrijkste gebeurtenissen in jouw levensloop. Tevens
voeg je kopij bij van de diploma’s die relevant zijn voor je opleidingstraject.

En dan...
Na ontvangst van de aanmeldingsbrief ontvang je een uitnodiging voor een aanmeldingsgesprek
met de twee opleiders. Samen kijken we dan, aan de hand van de door jou verstrekte gegevens, of
je deelname deﬁniEef kan worden.
NB: De aanmeldingsgesprekken voor het kernprogramma 2021-2025 vinden plaats tussen 1-3 en
20-7-2021 voor mensen die fase 1 reeds hebben afgerond en tussen 18-6 en 20-7 voor mensen die
fase 1 (Op weg naar je Bron’ of ‘Hart voor Hart’ ) volgen in het seizoen 2020-2021. De kosten voor
het aanmeldingsgesprek bedragen 75 euro.
Informa@e
Op de website in diverse arEkelen (regelmaEg gepubliceerd onder ‘nieuws’) en in downloads
(studiegids en ﬂyer opleiding). De laatste ook mee te nemen uit de prakEjk.

