De BPHA heeft gedurende de jaren 2017 en 2018 een beroepsopleiding ontwikkeld, die met veel
enthousiasme is gevolgd door een eerste groep studenten.
Vanaf het voorjaar 2019 zal deze opleiding opnieuw worden aangeboden.
In deze Beroepsopleiding van de BPHA staat het verdiepen van je eigen professionaliteit als psychosociaal
hulpverlener/therapeut en psycholoog centraal. Vanuit antroposofische theoretische kaders oefenen
studenten en begeleiders en wisselen hierover uit, aansluitend op de eigen praktijk. Door samen te
oefenen ontdek en ervaar je hoe lichaam, ziel en geest verbonden zijn. Dit helpt je in het herkennen en
leren omgaan met de krachten en tegenkrachten die werkzaam zijn in jezelf, in je eigen levensloop en in
het leven van de mensen met wie je werkt in je praktijk. Je kunt gaan ervaren hoe deze krachten bijdragen
aan autonomie, het herkennen van eigen koers en zingeving en gezonde verbondenheid met de ander.
Eigentijds, gezond en zinvol
Werken met het antroposofische mens- en wereldbeeld werpt licht op veel eigentijdse problematiek.
Hieruit vormt zich een breder perspectief op hulpverlening en therapie. Er wordt intensief en speels
geleerd en geoefend. Hierdoor leer je je nieuw ontwikkelde vermogens in de praktijk van je eigen werk toe
te passen.
Ingrediënten van de opleiding zijn patiënt- en casusbesprekingen, ontwikkelen van intuïtieve waarneming,
werken in kleine mentorgroepen, en werken aan portfolio.
De opleiding kan gezien worden als een specifiek op het eigen beroep gerichte vervolgopleiding na de
Interdisciplinaire Basismodule, zoals die gegeven wordt vanuit de AAG (Academie Antroposofische
Gezondheidszorg). De opleiding kan echter ook los hiervan worden gevolgd als de kandidaat voldoet aan
de opleidingscriteria van de BPHA en over voldoende basiskennis van de antroposofie beschikt.
Voor wie
HBO en academisch opgeleide beroepsbeoefenaren werkzaam in het veld van gezondheidszorg en welzijn
o.a. psychosociaal hulpverleners/therapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen en orthopedagogen.
Zie voor verdere gegevens en opgave de site van de BPHA: http://bpha.nl
Duur van de opleiding: 15 dagen van 11.00 tot 16.30uur.
Plaats: Driebergen
Over de kosten van de opleiding zal medio 2018 informatie beschikbaar zijn.
Start van de opleiding: voorjaar 2019.
De studiegids voor de opleiding zal begin 2019 beschikbaar zijn op de website: http://bpha.nl

