
	  

     
 
 
 

 Creattitude  
Basismodule 

 
Een bijzondere opleiding tot professionele begeleider. Creattitude wérkt in de ontmoeting en 
begeleidt mensen ín hun persoonlijk verhaal. Met de fundamentele thema’s voor 
professionals die willen leren intens, snel en effectief te werken vanuit een Creatieve Attitude.  
 
In de opleidingsmodule Creattitude leer hoe je de cliënt werkelijke in het verhaal kan  
laten stappen. Het verhaal komt tot leven.  
De cliënt vertelt zijn verhaal en de begeleider is waarachtig aanwezig als professioneel 
luisteraar. 
Er ontstaat een samen - zijn waarbinnen mensen de ruimte ervaren om daadwerkelijk te 
kunnen beleven wat ze vertellen: de narratieve ruimte.  
Naast dit waarachtig luisteren, leer je gebruik maken van interventies gericht op het benutten 
van vier zijnswijzen: Handelen / spreken, Emotioneel zijn, Lichaam beleven en 
Denkbeelden/taal.  
Hierdoor ontstaan in het verhaal spontane momenten van integratie, waar deuren naar een 
nieuwe of diepere betekenis opengaan, waardoor mensen een antwoord krijgen op hun vraag, 
verder kunnen met hun dilemma of een oplossing vinden voor hun probleem. 
 
De methode is een integratie van een cognitieve en narratieve benadering (zie voor nadere 
informatie de artikelen op onze website www.academiepsychodrama.com.)  

 
In deze module leert u:  

• competenties verwerven op het gebied van begeleiding van creatieve processen 
• competenties verwerven op het gebied van begeleiding van  interactieve processen 
• leren contactgericht luisteren en interveniëren in het verhaal 
• leren werken met psychodramatechnieken  
• leren werken op een integrale manier met de H.E.L.D 
• leren creëren van een groepsklimaat waar een gevoelsveld kan ontstaan  

 
Opbouw en werkwijze 

Deze module is opgebouwd uit 10 dagen van twee dagdelen. Thema’s  die als een rode draad door 
de opleiding lopen: de kracht van aandacht; het ervaren van verbondenheid; de waarde van 
authenticiteit; het omarmen van kwetsbaarheid; plezier als bron van leren; de kunst van 
kiezen; de genezende werking van verhalen.  
 
In deze opleidingsmodule leert men zowel procesmatig als oplossingsgericht werken. Het is 
een methode voor kortdurende begeleiding, waarbij met diepgang en inzichtgevend gewerkt 
wordt. De methodiek omvat lichaams – en contactgericht werken (zoals ontwikkeld in o.a. de 
gestalttherapie en haptonomie) en individueel werken met de rollenmethodiek van Moreno, de 
grondlegger van psychodrama.  
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In de module komen de volgende onderdelen aan bod: 

• opbouwen van een goede leercultuur; 
• literatuur bespreken aan de hand van dialoog en discussie;     
• ervaringsgericht werken binnen een goed theoretisch kader; 
• onder life – supervisie eigen maken van de methodiek; 
• ontwikkeling van de eigen professionele werkstijl; 
• afstemmen van de methodiek op de context waar de deelnemer werkzaam is; 

 
Bestemd voor: 

Deze opleidingsmodule is bedoeld voor mensen die opgeleid willen worden tot 
individueel creattitude  begeleider.  
Deze opleidingsmodule is ook bedoeld voor hulpverleners, therapeuten, trainers, adviseurs  
(HBO en werkervaring). 
In de opleidingsmodule leert men creattitude als begeleidingsvorm toepassen in de eigen 
context.  
Deze opleidingsmodule is een zelfstandig onderdeel van de opleiding tot psychodramaturg. 

 
Docenten: 

De docenten van deze module zijn: Mark de Jonge en Sarah Bremer. 
 

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 module(inclusief intake- en eindgesprek, koffie en thee, 
exclusief maaltijden en literatuur) bedragen: 
Particulier  € 2.000,-  (betaling in termijnen is mogelijk) Bedrijven  € 2.600,- 
De kosten voor de aan te schaffen literatuur bedragen maximaal € 200,- 
 

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. 
 

	  


