
Module 1 

Verdieping van de fundamentele principes van de SPP:  Kennis, competenties en vaardigheden in de 
Somato-psychopedagogische begeleiding van personen (4 lesdagen) 
 

Methode van de 
Somato-psychopedagogie 

Inhoud Lesgever 

 
Manuele technieken 

 
Theorie en praktijk 
➢ Verdieping van de manuele fasciale 

technieken in functie educatie en therapie 
➢ Verdieping van het opwekken van de 

psychotonus en aandacht: huid-spier-bot 
➢ Verdieping van de manuele fasciale 

technieken in functie van het te bereiken doel 
➢ Casuïstiek: personen met een chronische 

aandoening 
 

Paul Sercu 

 
 
Beweging 
 
 
 
 
 

Theorie en praktijk 
➢ Gecodificeerde beweging: graad  1-3 

➢ 3 corporele ruimtes 
➢ 12 Dode hoeken 
➢ Ruimte-tijd rooster 
➢ Convergentie-divergentie 

➢ Casuïstiek 

Linda De Lausnay 

Introspectie Theorie en praktijk 
➢ Doel van de introspectie 
➢ Opbouw: protocol 
➢ Invloed van introspectie op actieve neutraliteit 

en waarneming 
➢ Casuïstiek 

Paul Sercu 

Gesprek en logboek Theorie en praktijk 
➢ Toepassen van actieve neutraliteit 
➢ Toepassen van actuante reciprociteit 
➢ Toepassen van informatieve directiviteit 
➢ Categorisering van het gesprek 
➢ Casuïstiek 

Nog te bepalen 

 



Module 2 

Begeleiding van veranderingsprocessen: Therapeutisch-educatieve benadering en begeleiding van 
de persoon (4 lesdagen) 

Methode van de 
Somato-psychopedagogie 

Inhoud Lesgever 

Manuele technieken 

Theorie en praktijk 
➢ het waarnemen en tegelijk verwoorden van de

waarneming
➢ De opbouw van een manuele sessie
➢ Keuze van de technieken in functie van het te

bereiken doel
➢ Casuïstiek

Paul Sercu 

Beweging 

Theorie en praktijk 
➢ Gecodificeerde beweging: graad  1-3

➢ 3 corporele ruimtes
➢ Ruimte-tijd rooster
➢ Convergentie-divergentie

➢ Opvangen van perceptieve en attentionele
beperkingen: 12 Dode hoeken

➢ Het aanleren van bewegingsscala’s:
➢ Ontwikkelen van pedagogische skills voor

educatieve/therapeutische begeleiding van de
beweging

➢ Bewegingsanalyse in functie van
gedragsverandering

➢ Keuze van de oefeningen in functie van het te
bereiken doel

➢ Opbouw van een bewegingssessie
➢ Casuïstiek

Linda De Lausnay 

Introspectie 

Theorie en praktijk 
➢ Invloed van introspectie op actieve neutraliteit

en waarneming
➢ Opbouw van een introspectie in functie van

het te bereiken doel
➢ Ontwikkelen  van de pedagogische skills voor

het leiden van een introspectie
➢ Casuïstiek

Paul Sercu 

Gesprek en logboek 

Theorie en praktijk 
➢ Begeleiding in de 7 stappen van het

transformatieproces
➢ Analyseren van het gesprek in functie van de

therapie/educatie
➢ Ontwikkelen van pedagogische skills voor de

begeleiding in een educatieve/therapeutische
sessie

➢ Casuïstiek: vrijwillige en onvrijwillige
veranderingsprocessen

Paul Sercu 



Module 3 

Integratie in themagerichte casestudies (2 lesdagen) 

Methode van de 

Somato-

psychopedagogie 

Inhoud Lesgever Lesdatum 

09.00 u. - 17.00 u. 

BEGELEIDING VAN 

PERSONEN MET BURN-OUT 

Theorie en praktijk 

➢ SPP en begeleiding van

mensen met burn-out

➢ Toepassing van de

technieken: Casestudies

Paul Sercu 04-06-2021 

BEGELEIDING VAN 

PERSONEN MET KANKER 

Theorie en praktijk 

➢ SPP en begeleiding van

mensen met kanker

➢ Toepassing van de

technieken: Casestudies

Brigitte 

Scheerlinck 

05-06-2021 


