
                        
 

 

Vervolgopleiding Psychodrama module I 

Integratief Psychodrama 
 

Inhoud 
 

In deze module leert men methodisch op een integratieve wijze werken met voelen, denken en handelen. Het 

lichamelijke, emotionele en cognitieve aspect van de mens kunnen door deze werkwijze in psychodrama een 

geheel vormen. 

 

Psychodrama is een zeer creatieve methode die vraagt om een spontane zijnswijze van zowel de deelnemer als de 

begeleider. Het is een therapeutische discipline met een kleurrijke en veelzijdige techniek. Het is als 

psychodramaturg belangrijk deze techniek goed te beheersen. In deze module zullen we dan ook regelmatig in 

kleine groepjes oefenen om gedisciplineerd en themagericht met techniek en structuur te werken. Daarnaast is er 

ruimte om te spelen in verhalen.  

                                                               Vier blokken 
 

Deze module is opgebouwd uit vier blokken van twee dagen ( vrijdag en zaterdag) – elk met een eigen onderwerp 

- die samen een geheel vormen. Het is mogelijk je voor afzonderlijke blokken in te schrijven. 

  

Blok 1. Wordt een H.E.L.D in positieve emoties! 

Blok 2. Kwetsbaarheid en veerkracht in kamers van de geest. 

Blok 3. Empathie als bron van persoonlijke groei. 

Blok 4. Zelforganisatie en (collectief) bewustzijn 

 

Algemene thema’s in deze module zijn: 
 

 contactgericht en dialogisch werken. 

 het ik-functioneren ondersteunen en ego versterkend werken. 

 werken met somatische, integratieve en sociale rollen 

 werken met de unieke taal van de cliënt. 

 werken met het levensverhaal. 

 inzicht hebben in en kunnen werken met de processen tussen de verschillende generaties. 

 werken met psychodrama in een andere context (onderwijs, organisatieontwikkelingswerk). 

 

Deelnemers maken kennis met de Zelf-Organisatie methode, van waaruit we psychodramatisch werken met 

betekenisgeving, symbolisatie en mentalisatie. 

 

 

Opbouw en werkwijze: 

 groepsgesprek. 

 oefenen met diverse technieken in kleine groepjes. 

 werken met psychodrama in de gehele groep met medecursisten of cliënten. 

 Ontwikkelen 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. 

 literatuur. 

 opdrachten 

 
De module bestaat uit 4 tweedaagse bijeenkomsten ( tezamen 70 uur). Per bijeenkomst is er literatuur en aan het 

eind is er een opdracht in de vorm van een werkstuk over een thema wat aan bod is gekomen. 
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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. U dient kennis te hebben van psychodrama en haar technieken. 

 

Tijdsinvestering: 

Deze gehele module bestaat uit 4 blokken van twee dagen. Iedere bijeenkomst vereist 8 uur 

literatuurstudie ter voorbereiding. Daarnaast wordt er van u verwacht dat u per bijeenkomst een opdracht 

maakt. Mocht u ervoor kiezen om de opdrachten niet te maken dan krijgt u een bewijs van deelname. 

De verhouding praktijk: theorie: supervisie = 70:20:10.  

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. 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: 

Gehele module: Particulier  € 2.000,-  (betaling in termijnen is mogelijk)     Bedrijven  € 2.600,- 

Per blok:            Particulier   €   550,-          Bedrijven     €  700,- 

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.  

Voorafgaande aan de bijeenkomsten vindt er altijd een intake -/ kennismakingsgesprek plaats. U kunt 

ook telefonisch contact met ons opnemen: 026 4427 932 en vragen naar Mark de Jonge/ Hannah Salomé 

 

 

 

 


