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VOOR WIE

De ReAttach Academy 
biedt scholing aan verschil-
lende doelgroepen:
a)ReAttach Therapeuten 
die zich willen specialiseren 
in het werken met cliënten 
met complexe ontwikkel-
ingsvragen. 
b) Cursisten die een indivi-
dueel traject willen doorlo-
pen
c) Gezinnen die een gezin-
straject willen doorlopen
d) Organisaties die een 
organisatietraject willen 
doorlopen 

VISIE
ReAttach is ontwikkeld vanuit de visie dat alle 
mensen zich willen ontwikkelen tot de best 
mogelijke versie van zichzelf. ReAttach kan 
hier een bijdrage aan leveren door het faci-
literen van optimale omstandigheden waarin 
mensen zichzelf kunnen ontwikkelen.
De ReAttach Academy heeft ervoor gekozen 
om een tool te ontwikkelen die ReAttach The-
rapeuten helpt om hun expertise verder door 
te ontwikkelen bij cliënten met complexe 
hulpvragen: de ReAttach C.A.T. 
Uit onderzoek blijkt, dat we ons beter kunnen 
richten op het verbeteren van onze waarne-
ming en het onderzoeken van de ontwikkel-
ing, dan dat we aangepaste protocollen ont-
wikkelen op basis van diagnoses (Weerkamp-
Bartholomeus 2018). Er is immers veel over-
lap in de belemmeringen die mensen erva-
ren, waardoor zij ofwel zich niet goed kunnen 
ontwikkelen, terugvallen in hun ontwikkeling 
of stil blijven staan. 
Door het aanbieden van dit instrument aan 
ReAttach Therapeuten en nascholing te bie-
den in het interpreteren en gebruiken van het 
instrument, willen wij veel meer therapeuten 
de gelegenheid bieden zich te specialiseren.

De ReAttach Academy heeft daarnaast nog 
7 modules ontwikkeld die allemaal ingezet 
kunnen worden bij het stimuleren van ontwik-
keling.  

Wij adviseren iedereen die zich wil special-
iseren de ReAttach C.A.T. Module.

De andere modules zijn bedoeld om te profes-
sionaliseren en te verrijken op het gebied van 
ontwikkeling en groei.

Paula en Frederik Weerkamp

 

Nascholingsmodules 

Opleider: Paula Weerkamp-Bartholomeus 
Locatie : regio Eindhoven 
Fysieke bijeenkomsten in groepen van maximaal 6  deelnemers. 
Aanvang: 9.30 uur 
Eerste pauze 11.00 uur - 11.15 uur 
Lunch pauze: 12.30 - 13.00 uur 
Middag pauze 15.00 - 15.15 uur 
Afsluiting: 16.30 uur

 
Prijzen 
Module 1: ReAttach CAT module 495 euro incl. BTW
Dit is de module die noodzakelijk is voor het specialisatie-traject
 
Module 2 t/m 8 kosten 375 euro incl. BTW per module 
Deze verdiepingsmodules kunnen los van elkaar worden aangevraagd
De volgorde is niet belangrijk.  
Deze modules maken geen onderdeel uit van het specialisatietrjaect.

Programma
De modules zijn opgebouwd als volgt:
Ochtendprogramma : theoretische uitleg en introductie materialen 
Middagprogramma: praktijkopdrachten / leren werken met de materialen

Accreditatie:
Afhankelijk van de vraag naar opleiding vanuit de verschillende beroepsgroepen zal accreditatie wor-
den aangevraagd bij de beroepsverenigingen.

Accreditatie, specialistregistratie, kwaliteitstoetsing van de opleiding en gebruikte  
materialen  worden verzorgd door Stichting ReAttach Therapy International.  



REATTACH C.A.T.

MODULE 1

U kunt zich via reattachopleiding.nl aanmelden voor 
deze module. Een voorwaarde is dat u gediplomeerd 
ReAttach therapeut bent: we hebben kunnen meten 
dat u de methode op de juiste manier toe kunt  
passen. 

Het gaat hier om een 1-daagse specialisatie en het 
leren werken met een assistent die u helpt om de 
juiste keuzes te maken bij complexe ontwikkelings-
vragen. Als u deze module goed heeft doorlopen, 
wordt u geregistreerd als specialist. In feite vervangt 
het instrument voor een groot deel de supervisie die 
we bij u op locatie zouden aanbieden en heeft u het 
voordeel dat u de assistent kunt blijven gebruiken.

Om bij cliënten met een ontwik-
kelingsachterstand de concep-
tuele fase te kunnen stimuleren, 
biedt ReAttach Academy u acti-
veringsmaterialen en nascholing 
aan. 

Deze nascholing biedt u con-
crete handvatten om coping-
stijlen te onderzoeken en 
cliënten te stimuleren tot 
proactieve coping: het nemen 
van eigen regie.

MODULE 2 MODULE 3 MODULE 4

MODULE 2 T/M 8

ONTWIKKELING

BIJ HET LEREN VAN NIEUWE VAARDIGHEDEN KUNNEN WE WEL EEN BEETJE 

ONDERSTEUNING GEBRUIKEN, VOORAL ALS LEREN NIET VANZELFSPREKEND 

(MEER) IS.

CONCEPTUALISATIE EMOTIE REGULATIE
Voor cliënten ernstige emotie-
regulatie problemen en/of chro-
nische pijn is naast ReAttach 
desensitisatie, identificatie en 
zelfregulatie geïndiceerd. Deze 
module biedt u een concrete 
aanpak waarmee u dit vorm kunt 
geven.

COPING



ReAttach Academy heeft materialen ontworpen die ondersteunend zijn bij het 
stimuleren van verdere ontwikkeling en groei. U kunt deze modules gebruiken om 
kennis te nemen van de materialen en de manier waarop deze worden ingezet.  
Natuurlijk kunt u de materialen ook gebruiken om in te zetten voor u zelf.

INDIVIDUELE TRAJECTEN

Sociale isolatie maakt mensen ziek
Goed contact maakt mensen beter

REATTACH IS EEN SYSTEMISCHE 
INTERVENTIE WAARBIJ OUDERS, 
PARTNERS EN MANTELZORGERS 
KUNNEN WORDEN BETROKKEN.

HET SAMEN ZOEKEN NAAR NIEU-
WE MOGELIJKHEDEN BIEDT PER-
SPECTIEF:  JE STAAT NIET ALLEEN  



Communicatie

Communicatie met anderen is 
voor veel cliënten niet vanzelf-
sprekend. 

U krijgt methoden en activerings-
materialen aangereikt waarmee 
u maatwerk kunt bieden bij het 
bevorderen van de ontwikkeling 
van goede communicatie met 
anderen. 

De methoden die worden aan-
gereikt zijn multimodaal, waar-
door zij naast ReAttach een 
meerwaarde bieden: het versterkt 
de groei.

Alle aspecten van taal, spraak en 
communicatie-ontwikkeling ko-
men aan bod. 

U leert te differentiëren naar 
het ontwikkelingsniveau van uw 
cliënt. 

Multiple Sensory 
Processing
Deze module is een nascholing 
om problemen met de prikkelver-
werking en het executief functio-
neren (de organisatie en planning) 
te verminderen.

 U krijgt hiervoor methoden en 
materialen aangereikt die naast 
ReAttach een Multiple Sensory 
Processing stimuleren en de or-
ganisatie en planning van activit-
eiten vergemakkelijken. 

U leert hierbij te differentiëren 
naar het ontwikkelingsniveau van 
uw cliënt.

Hechting

De module hechting biedt allerlei 
materialen om binnen het syste-
misch werken met ReAttach de 
hechting tussen ouders, partners, 
mantelzorgers en cliënten te 
verbeteren. 

U leert hierbij te differentiëren 
naar het ontwikkelingsniveau van 
uw cliënt en zijn/haar systeem. 

VERSTEVIG de vaardigheden die zo belangrijk 
zijn om goed te kunnen functioneren...

05 06 07
Specialiseren ?

reattachopleiding.nl

http://reattachopleiding.nl


MODULE 8

PERFORMANCE

TALENT

DRUK

PODIUM

KUNST

MUZIEK

DANS

SPORT

DURF TE 

EXCELLEREN

EXCELLEREN

EXCELLEREN
Deze module helpt u om met uw cliënten de grenzen af 
te tasten van de mogelijkheden die er zijn. Durven te ex-
ploreren, te experimenteren en te excelleren.

Tijdens deze nascholing wordt u uitgedaagd om met de 
tools die wij u aanreiken uw creativiteit te vergroten,  
zodat u uw cliënten kunt inspireren, stimuleren en acti-
veren.  

Ontdek alle mogelijkheden om ReAttach te benutten,  
zodat u kunt excelleren als coach of therapeut.


