
 
 
 

Basisopleiding Psychodrama module 1 
 

Leergroep Psychodrama 
 
Deze groep vormt een belangrijk en boeiend onderdeel van de opleiding. De deelnemers ervaren en zien in 
deze leergroep de grote rijkdom aan technieken van psychodrama. Men ondergaat als deelnemer het 
psychodrama ‘aan den lijve’ zodat men vanuit directe persoonlijke ervaring de methodiek op emotioneel, 
sociaal en cognitief niveau leert begrijpen. Men kan dit als een unieke creatief proces beschouwen waar men 
zelf deel vanuit maakt. Dit intrinsieke leerproces vormt een noodzakelijke basis om in de andere modules 
psychodrama’s zelf te leren begeleiden. 
 
Om aan deze groep te kunnen deelnemen is het nodig dat men gemotiveerd is om intensief aan psychodrama 
mee te doen en dat men beschikt over interactieve vermogens. Vooraf vindt er een intakegesprek plaats. 
Tijdens dit gesprek kunnen de leerdoelen en leervragen geformuleerd worden. 
Van ieder groepslid wordt aanwezigheid verwacht bij elke bijeenkomst en bereidheid om op het eigen 
functioneren te reflecteren. Daarnaast is het de bedoeling dat ieder zijn eigen werkpunten tijdens de groep 
inbrengt.  
Als de leergroep is beëindigd, wordt gevraagd een reflectieverslag te schrijven. Dit wordt in een afsluitend 
gesprek besproken. 
 

Wat is psychodrama: 
Psychodrama is een psychologische benadering waarvan J.L. Moreno (1889 - 1974) de grondlegger is. 
Moreno was een psychiater met een brede visie. Zijn blik reikte verder dan de bestaande filosofieën.  
Hij ontwikkelde verschillende psychotherapeutische methoden en vormen van sociologisch onderzoek en 
training. Hij geloofde in de capaciteit van ieder mens om creatief en spontaan te zijn. Spontaniteit definieerde 
hij als een adequaat antwoord op een nieuwe situatie of een nieuw antwoord op een oude situatie. Hij was van 
mening dat veranderingsprocessen zich niet achter een bureau moeten afspelen,  
maar in het leven zelf moeten worden geplaatst. 
 
Psychodrama is een actief groepsproces waarin door een directe, intensieve aanpak processen op gang worden 
gebracht. Door middel van het spelen van drama’s worden problemen uitgewerkt. Alle deelnemers van de 
groep zijn tijdens het uitspelen van de drama’s intensief betrokken bij zichzelf, als hoofdpersoon of als 
tegenspeler. In beide gevallen komt de cursist zichzelf tegen, beleeft hij/ zij zichzelf en wordt verrast door wat 
er zich in hem/haar afspeelt. Het gaat hier niet om het spelen van bestaande drama’s of stukken, maar de 
deelnemers leveren zelf de thema’s en concrete spelsituaties. Alle belemmeringen en blokkades worden door 
de deelnemers zelf ingebracht en vervolgens uitgespeeld. 
 
 

Wat doet psychodrama: 
Diegenen die aan psychodrama deelnemen, worden ‘anders’ door deze intensieve en degelijke aanpak.  
Zij voelen zich al doende en spelenderwijs meer en meer een totaal persoon worden. Hun negatieve 
uitgewerkte gevoelens maken plaats voor positieve gevoelens. Ze worden steeds socialer. 
 
 

Opbouw en werkwijze: 
12 bijeenkomsten op vrijdag – zaterdag. Op vrijdag van 17.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 9.30 uur tot 
15.00 uur (laatste bijeenkomst tot 18.00 uur). De bijeenkomsten vinden tweewekelijks plaats. 
Het is ook mogelijk deze module op donderdagavonden ( 14x) te volgen.  
De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers. Voorafgaand aan deelname vindt minimaal één intakegesprek 
plaats. 

 

Janspoort 1-4 hoog; 6811 GE ARNHEM 
Tel: 026 44 27 932 
email: info@academiepsychodrama.com 
informatie opleiding: www.academiepsychodrama.com 
 



 
 

 
 

Certificaat: 
Certificaat wordt uitgereikt als de deelnemer heeft voldaan aan de eisen: voldoende aanwezigheid, 
bestuderen van de literatuur en actief meedoen in de bespreking en maken van de opdrachten, en de 
gehele betaling is voldaan. Deze module wordt voorafgegaan met een individueel intakegesprek en 
een individueel eindgesprek. In dit eindgesprek worden de reflecties en de eindopdracht besproken 

 
Kosten: 

De kosten voor deelname aan deze groep bedragen € 1.200,-,  (Inclusief intake- en eindgesprek, koffie en thee, 
exclusief maaltijden). 

 
Aanmelden: 

U kunt zich aanmelden via  AANVRAGEN op de site of een mail aan 
info@academiepsychodrama.com. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen:  
026 4427 932 en vragen naar Mark de Jonge/ Hannah Salomé 
 
Voorafgaande aan de bijeenkomsten vindt er altijd een intake -/ kennismakingsgesprek plaats.  
Voor definitieve inschrijving dient u het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen, en deze 
per post of mail aan bovenstaand adres te retourneren. 
 

 
 
 

 

 


