
 
 
 

 
Basisopleiding Psychodrama module 2 

 

Mensen leven in rollen 
 

Begin vorige eeuw ontwikkelde  Moreno  zijn methodiek van sociodrama en 
psychodrama.  Hij baseerde zijn methodiek intuïtief op ons vermogen van empathie en 
spontaniteit. Hij ontwikkelde een rollenspel waar mensen op authentieke wijze  hun 
verhalen uitspelen. Door dit   rollenspel op existentieel niveau ontwikkelt zich in korte tijd 
een empathisch netwerk  tussen de groepsleden. Er ontstaat  in de groep een collectief 
brein; een bron van kennis en spontaniteit waar de deelnemers gezamenlijk antwoorden  op 
vragen kunnen geven,  oplossingen voor dilemma’s vinden en nieuwe mogelijkheden voor de 
toekomst 
zien.                                                                                                                                                                    
Deze module is gericht op kennismaking en leren werken vanuit het spontane brein. Vijf 
belangrijke bouwstenen van het programma  zijn:       
                                                                  

1. Empathie.  We zijn  door ons brein bewust en onbewust steeds verbonden met 
situaties van anderen en  met onze omgeving.  Moreno beschreef dit reeds in 1920 
en hij noemde dit proces: Tele. Hij ontwikkelde theorie en methodiek om de 
empathie tussen mensen de bevorderen.  

 
2. Spontaniteit.  Ons brein is een actie orgaan! Vanaf de baarmoeder en daarna 

levenslang ontwikkelt ons brein patronen en schema’s voor interactie.  En ons brein 
integreert deze patronen als een kunstenaar tot een zeer creatief en spontaan 
geheel.  Een prachtig instrumentarium om  adequate antwoorden op nieuwe 
situaties en nieuwe antwoorden op oude situaties te vinden.   

 
3. De rollenmethodiek van Moreno.  Er wordt geleerd hoe er procesmatig en 

psychotherapeutisch met rol technieken gewerkt  kan worden. In het programma 
wordt er aandacht  besteed aan hoe er pedagogisch en didactisch getraind  kan 
worden.     

 
4. De verschillende levensfasen van de menselijke  ontwikkeling. Elke levensfase heeft 

eigen persoonlijke en maatschappelijke thema's, en vraagt om specifieke vormen van 
begeleiding. Deze thema's  gaan we  onderzoeken met behulp van de diverse 
psychodrama technieken.  

 
5. Netwerkvorming en Groepsprocessen.  Empathie, spontaniteit en rollenspel vormen  

het fundament van een groepsproces waarin mensen in korte tijd persoonlijke en 
professioneel met elkaar verbonden kunnen 
raken.                                                                                                                 
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Opbouw: 
Deze module is opgebouwd  uit 5 tweedaagse opleidingsworkshops die afzonderlijk gevolgd 
kunnen worden en samen een geheel vormen. In elke opleidingsworkshop wordt een 
specifieke levensfase en de daarbij horende werkwijzen en methodieken behandeld. 
De vijf onderdelen zijn:  

1. Potentieel van het puberend brein 
2. De dramaturgie van de twintigers 
3. Stoeien met het dertigers dilemma 
4. Denken met gevoel in de midlifecrisis 
5. Het spontane brein van de vijftigers 

 
Werkwijze: 

Elke bijeenkomst wordt begonnen met een groepsgesprek. Deze zal worden geleid door de 
opleiders en later in de module zullen de deelnemers deze begeleiding zelf doen. De 
opleiders geven demonstraties van de diverse technieken, waarna er in twee- en drietallen 
mee geoefend wordt. De literatuur wordt interactief behandeld.  De theorie dient men 
voorafgaand aan de bijeenkomst te bestuderen. 
 

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. 
 

Tijdsinvestering: 
Deze gehele module bestaat uit 5 blokken van twee bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst 
vereist 5  uur literatuurstudie ter voorbereiding. Daarnaast wordt er van u verwacht dat u 
per bijeenkomst een reflectieverslag maakt en een eindopdracht. 
De verhouding praktijk: theorie: supervisie = 60:30:10.  
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, 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: 
Gehele module: Particulier  € 2.000,-  (betaling in termijnen is mogelijk) Bedrijven € 2.600,-
Per blok:            Particulier   €   450,-                                 Bedrijven  €  560,- 
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. 
 
 


