
                        
 

 
 

Vervolgopleiding Psychodrama Module 2 
 

Psychodrama in het groepsproces 
 
Werken met ‘Psychodrama in het Groepsproces’ is uitermate boeiend, maar ook zeer complex. 
Het vraagt van de psychodramaturg een grote creativiteit, gekoppeld aan een sensitiviteit voor wat er voor de 
groepsleden en in het groepsproces nodig en passend is. Inzicht in en kennis van groepsprocessen en individuele 
ontwikkeling is dan ook een voorwaarde om dit complexe proces te kunnen begeleiden. Individuele en  
groepsprocessen kunnen bij een deskundige begeleiding hand in hand gaan, elkaar ondersteunen en stimuleren.   
 
De theorie  uit de opleidingsmodules Groepsprocessen en Teamleren  wordt opnieuw besproken zoals:  
Het focaal conflict van Whittaker en Liebermann. 
De fasentheorie van Baruch Levine. 
De nieuwe ontwikkelingen van de sociometrie als narratieve onderzoeksmethode in organisaties (sociale netwerk 
analyse). 
Toepassing van het denken in organisatieprocessen/-systemen. 
  

Inhoud: 
In de vervolgopleiding wordt intensief geoefend te werken met het ‘volledige psychodrama in de groep”. In deze 
module krijgt iedere student als director de leiding over een heel dagdeel en is een dagdeel co-therapeut.  Op deze 
wijze kunnen de studenten ervaring op doen met het gebruik van psychodramatechnieken, gekoppeld aan het 
begeleiden van en interveniëren op het groepsproces.  
 
We richten ons in deze module expliciet op de attitude ontwikkeling van de psychodramaturg aan de hand van het 
tegelijkertijd leren werken met de vier belangrijke rollen die Felix Kellermann onderscheidt: 

• De individuele therapeut  
• De groepstherapeut 
• De regisseur 
• De actie-analist 

Op de theorie wordt dieper ingegaan aan de hand van het boek “Zelfreflectie en persoonsontwikkeling” van Leni 
Verhofstadt-Denève.  
 
Vanuit haar existentieel-dialectisch ontwikkelingsmodel kan een geheel eigen wijze voor het werken met 
psychodrama ontstaan. 
Het dialectisch proces is een natuurlijk proces van creatieve ordening, waardoor zowel een spontane als 
gestructureerde manier van werken met psychodrama mogelijk wordt. Discussie en dialoog hierover en het 
verbinden van theorie en praktijk vormen de essentie van deze module. 
 

Opbouw en werkwijze: 
• groepsgesprek. 
• werken met psychodrama in de gehele groep met medecursisten of cliënten. 
• persoonlijke stijl van werken. 
• discussie en dialoog om tot verdieping van inzicht en kennis van de theorie te komen. 
• door groepsleren verder ontwikkelen van theorie en methodiek van psychodrama. 
• opdracht.    
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Bestemd voor: 

Iedereen die met groepen werkt (bijvoorbeeld trainers, docenten, adviseurs, therapeuten, leerkrachten, 
maatschappelijk werkers, groepsleiders) en minimaal een HBO-opleiding of vergelijkbaar 
ontwikkelingsniveau heeft. Het is een voorwaarde als u aan deze module wilt deelnemen dat u de 
basisopleiding Psychodrama  heeft voldaan en kennis heeft genomen van de theorie van Psychodrama en 
van Groepsprocessen. 
 

Tijdsinvestering: 
Deze module bestaat uit 10 afzonderlijke bijeenkomsten van 7,5 uren Iedere bijeenkomst vereist 3 uur 
literatuurstudie ter voorbereiding. Daarnaast wordt er van u verwacht dat u per bijeenkomst een 
reflectieverslag en een feedback verslag maakt. 
Deze module wordt voorafgegaan met een individueel intakegesprek en een individueel eindgesprek. In 
dit eindgesprek worden de reflecties besproken. 
De verhouding praktijk: theorie: supervisie = 70:10:20.  
Het aantal deelnemers is maximaal 12.  
 

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. 
 

 


