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CREF- Methode Behandelaar   
 

Inhoud van de cursus:  
Met de opleiding CREF-Methode behandelaar leer je hoe je een beschadigd basisvertrouwen 
herstelt. Basisvertrouwen kan verminderd zijn door vele oorzaken. Je leert verschillende 
oorzaken herkennen vanuit o.a. de prenatale en postnatale hechtingsproblematiek of 
herkennen van (minder aanwijsbaar) trauma. Je leert veel verschillende vormen van 
interventies en er wordt veel praktische aandacht besteed aan je eigen interne proces. De 
opleiding is geheel praktijkgericht. Er worden paarden ingezet voor de interactie, de reprint 
en als spiegel tijdens de oefenmomenten. Ook al werk je zelf niet met paarden, je leert wel 
de inventies samen met het paard. Later kan je deze zonder paard uitvoeren in je praktijk. 
Op deze manier maak je kennis met de rol en de toegevoegde waarde van het paard, met 
name voor het oplossen van hechtingsproblematiek.  
 
De opleiding bestaat uit: 

• 7 lesdagen op een locatie van IKEV  
• 7 dagdelen werken met het paard als acteur 
• 2 leertherapie momenten 
• beschikking over een interactieve leeromgeving voor inbreng van casuïstiek 
• twee literatuur opdrachten “Het miskende kind in onszelf” “Wanneer koesteren hoop 

betekent” 
• praktijk examen 

 
Lesprogramma: 
Lesdag 1  CREF-Model, het protocol, de Reprint 
Lesdag 2  Intake volgens het CREF-Model, Systeemwerk  
Lesdag 3  Interventies in het CREF-Model (Prenataal en Postnataal) 
Lesdag 4  Interventies in het CREF-Model 
Lesdag 5  Reprint, samenwerking met paard 
Lesdag 6  Werken aan de CREF-Reprint 
Lesdag 7  Werken aan de CREF-Reprint 
 
  Resultaat: 

• oude patronen en oude overlevingsmechanisme van de hulpvrager kunnen 
doorbreken;  

• in staat zijn om handvaten te bieden om het basisvertrouwen te herstellen/helen; 
• op de juiste manier verschillende interventies kunnen toepassen; 
• de hulpvrager liefde leren ontvangen en leren hechten; 
• de hulpvragen kunnen sturen naar het intern vermogen (eigen krachten 

ontwikkelen); 
• een oude print overschrijven door een reprint uit te voeren dmv het CREF-Model; 
• veel verschillende diagnoses kunnen behandelen of ondersteunen in 

genezingsprocessen.  
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Studiebelasting: 

• Een literatuuropdrachten ong. 5 uur 
• Docent contact uren: 45 uur 
• contact uren met acteur: 24,5 uur 
• Video Huiswerk opdracht ong. 1,5 uur  
• Zelfreflectie & boekverslagen ong. 6 uur 
• Intervisie & oefenen & met het CREF-Model ong. 12 uur 
• Leertherapie ong. 3 uur 
• Examen ong. 6 uur 

 
Totale studiebelasting 103 uur 
 
 
Voor wie  : Ervaren hulpverleners 
Toelatingseisen : Basiskennis en CREF-EMDR. 
Aantal lesdagen : 7 daagse bijscholing 
Kosten 2019  : € 2950,- vrijgesteld van btw (termijn betaling mogelijk)  
Data 7-daagse : Zie de data op onze website. 
Aanvang  : 9:30 uur, start 10:00 tot 16:30 uur.  
Inbegrepen  : Syllabus, presentatiemateriaal, lunch, examen 
Niet inbegrepen : Literatuur + minimaal 2 keer leertherapie.  
 
Licentie 
Je kunt na deze opleiding in aanmerking komen voor licentiehouder. Echter het behaalde 
certificaten geven niet direct recht op de licentie. Er is een akkoord voor nodig. De licentie 
kan persoonlijk of per bedrijf worden afgegeven. Om deze te behouden is het nodig om één 
maal per twee jaar een bijscholing bij te wonen en behandelaren dienen binnen twee jaar 
de verdiepingsdagen te hebben gevolgd. Door de Stichting CREF en IKEV worden jullie 
diensten als CREF-gecertificeerde via landelijke pers,  social media, congressen en meer 
gepromoot. Daarnaast worden licentiehouders vermeld op de website van de CREF-
Methode en IKEV. Ook kan er een muurschild worden ontvangen. Tevens gelden ook 
kortingen op CREF-materiaal en op verschillenden activiteiten. 

 
Jaarlijkse licentie voor een organisatie:        € 500,- excl. 21% btw * tot 8 licenties 
Jaarlijkse persoonlijke licentie (zzp'ers/kvk):                 € 100,- p.p. excl. 21% btw * 
*onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW, maar de licenties niet. 
 
 

                       


