
 

Interactie-Academie – NVR activities  

Written by: Willem Beckers 

Thanks to the highly attented training in 2017, Willem Beckers from Interactie-Academie Antwerpen will 

continue to carry out training together with Peter Jakob from Partnershipprojects, in their cross recognised 

11-day systemic NVR training programme in Belgium and the UK. Willem is also invited on several mental 

health conferences in Belgium to provide workshops on his work in the context of nvr and adult child 

dependency, in which he is supervised by Dan Dolberger. More awareness is raised on these 'hidden' family 

struggles.  Additionaly, Willem is one of the trainers on the first university accredited NVR training 

programme in Belgium, hosted by the BIGV (the Belgian institute for Non-violent Resistance and the VUB). 

Finally, to wrap up, Annelies Huybrechts and Kerstin Thys, both associates of the Interactie-Academie, are 

frequently asked for lectures, workshops and training because of their expertise in using NVR in the context 

of unaccompanied minor refugees.  

Below you’ll find (in Dutch) the complete information about the Interactie-Academie/Partnershipprojects 

training programme that will be organised again in Antwerp. More information is avalible at Interactie-

Academie website . 

 

 

  Internationaal leertraject nieuwe autoriteit & geweldloos verzet 

BASIS 

Module 1: Basiscursus nieuwe autoriteit & geweldloos verzet  

In deze vijfdaagse training krijgen deelnemers een uitgebreid oefenplatform voor het 
gedachtegoed en de toepassingen van geweldloos verzet en nieuwe autoriteit. Theorie wordt 
afgewisseld met methodische uitwerkingen, creatieve ideeën en ruimte voor eigen casuïstiek. 
Deelnemers ontvangen na deelnemen een certificaat dat ook door Partnership Projects wordt 
gehonoreerd als Foundation Level. Met dit certificaat is het mogelijk om het leertraject verder in 
London te volgen of het vervolgtraject in Antwerpen te doorlopen. 

SPECIALISME 

Dit specialisme omvat zes dagen en is opgesplitst in twee opeenvolgende en aan elkaar verbonden 

modules. Je kan enkel instappen als je de basistraining hebt gevolgd. Deelnemers die beide 

modules met goed gevolg doorlopen, ontvangen een aanwezigheidsattest. Dit attest geeft 

toegang tot een vierde module: het indienen van een portfolio met casusbeschrijvingen dat, mits 

een positieve evaluatie, een certificaat oplevert in Advanced NVR Practice, erkend door zowel de 

Interactie-Academie als Partnership Projects. 
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Module 2: Specialistische training in nieuwe autoriteit en geweldloos verzet  

Deze cursus biedt een verdieping van de kernbegrippen en werkwijzen van geweldloos verzet 
binnen de context van scholen, de bredere familie en het sociale netwerk. We richten ons 
specifiek op de samenwerking met families die het hoofd moeten bieden aan een veelheid van 
complexe uitdagingen en vaak (moeten) samenwerken met vele professionals. Tijdens deze 
specialisatie introduceren we het zogeheten child focused NVR work: ouders en andere 
(professionele) zorgdragers worden gesteund om (opnieuw) zorg te dragen voor het lijden en de 
noden van kinderen en jongeren. Dit met name waar deze noden verduisterd raken door 
agressief gedrag. Bijzondere aandacht gaat ook naar de gekwetste levensgeschiedenis van 
ouders en hoe deze opnieuw wordt geactiveerd in het conflictueuze samenleven met hun 
kinderen. We integreren de aanknopingspunten uit geweldloos verzet met therapeutische 
methoden die zijn ontwikkeld in het benaderen en bespreken van trauma. 

Deze cursusdagen bieden ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en recente toepassingen, zoals 
processen van extreme sociale isolatie, het benaderen van angstproblematiek en 
(jong)volwassenen die overmatig afhankelijkheid zijn van ouders of zorgdragers.  

Module 3: Praktijk, intervisie en supervisie  

Deelnemers die de basistraining en de specialistische training hebben gevolgd krijgen in deze 
tweedaagse de kans om met het geleerde aan te slag te gaan en hierover uit te wisselen met 
elkaar. Via intervisie, rollenspel en supervisie bekwamen zij zich om zich de benadering eigen te 
maken binnen de eigen werkcontext. Door te experimenteren met stijl, taal en tempo wordt de 
comfortzone in het hanteren van de principes en methodes van geweldloos verzet vergroot. 
Deelnemers brengen actuele casuïstiek in en groeien zo in hun ervaring van bewegingsvrijheid 
en creativiteit. 

Module 4: Portfolio en Advanced Certificate in NVR Practice 

Deelnemers die het gehele leertraject hebben doorlopen en aanwezig waren op 90% van de 

opleidingsdagen krijgen een aanwezigheidsattest. Hiermee kunnen ze zich aanmelden voor een 

bekwaamheidsattest of ‘Advanced Certificate in NVR Practice’, erkend door zowel de Interactie-

Academie als Partnership Projects. Deelnemers die zich inschrijven ontvangen een document dat 

zij ingevuld terug bezorgen, maximum één jaar na het beëindigen van de opleiding. Dit document 

bestaat uit een te lezen literatuurlijst, een weerslag van 2 casusbeschrijvingen van 2000 woorden 

en een reflectief logboek over het doorlopen leerproces. 

Het gehele document wordt geëvalueerd en mondeling toegelicht via Skype. In het geval van een 

groot aantal inschrijvingen is het mogelijk dat deze toelichting in groep wordt georganiseerd te 

Antwerpen. In dat geval zal van groepsleden ook verwacht worden om ter voorbereiding de 

portfolio’s van de andere deelnemers door te nemen. 

Voor gedetailleerde informatie: ga naar www.interactie-academie.be en kijk bij de categorie  

‘opleiding’ naar leertraject nieuwe autoriteit en geweldloos verzet of mail naar 

willem.beckers@iaac.eu.  
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