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Als Connie Palmen en Ischa Meijer na een lange dag New York op hun hotelkamer
komen wil Palmen weten waarom Meijer zich die dag zo nukkig tegen zijn dochter
heeft gedragen. Ze vraagt waarom hij haar wens negeerde om een taxi te nemen.
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gezin van herkomst. Dat werkt als wortels die je
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therapie:
• de feiten (ben je gezond, ziek, hoe zijn de
woonomstandigheden?)
• de psychologie (is er sprake van
depressies, rouw, psychopathologie?)
• de transactie (wat speelt zich tussen
mensen af op systemisch niveau?)
• de relationele ethiek (hoe kunnen
mensen betrouwbaar zijn naar elkaar en
elkaar recht doen?)

Christelijke Hogeschool Ede en het
Instituut Contextuele Benadering (ICB)
In 2009 heeft de CHE het Instituut
Contextuele Benadering opgericht om bij te
dragen aan de opleiding, onderzoek en
ontwikkeling van het contextuele denken.
Voor de CHE sluit de contextuele
benadering goed aan bij de eigen
christelijke identiteit en is ze vooral van
grote waarde voor de hulpverlening en de
scholing van hulpverleners en andere
agogisch werkers.
Opleidingen en cursussen Contextuele
hulpverlening
Het ICB kent een groot aantal
opleidingsmogelijkheden voor
verschillende werkvelden. Het aanbod
varieert van de post-hbo opleiding
Contextuele Hulpverlening, één- tot
meerdaagse cursussen, tot en met de
(geaccrediteerde) Master Contextuele
Hulpverlening. Het ICB is een van de twee
opleidingen die een vierjarige opleiding
Contextuele Hulpverlening biedt. Kijk voor
het volledig overzicht van het aanbod en
het antwoord op vragen over de
opleidingen op www.icbnederland.nl.

26

27

▼

Meijer antwoordt: ‘Omdat mij ook nooit wat was gegund.’

Jaap van der Meiden schreef het boek Als

De vier dimensies van de contextuele
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De CHE is warm pleitbezorger van de

▼

Vrij van belastende erfenissen
dankzij contextuele therapie

Jaap van der Meiden is contextueel therapeut
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