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Opleiding Psychodrama basismodule 2 

Mensen leven in rollen 
 

Wat is psychodrama? 

In psychodrama wordt een vrije ruimte voor mensen  gecreëerd, waar door authentieke 

rollenspelen en gesprekken , verhalen in en tussen mensen tot leven komen. Hierbij kunnen 

antwoorden op vragen en oplossingen op problemen gevonden worden.  Creatieve 

ontmoetingen met andere mensen vinden plaats. Andere perspectieven en nieuwe 

mogelijkheden ontstaan in mensen en organisaties.  

 

Psychodrama heeft veel te bieden op het gebied van  teamleren, teambuilding, 

cultuurveranderingen in organisaties, opbouw leercultuur, mediation, relatieontwikkeling, 

netwerkvorming en netwerkanalyse. Psychodrama  is  tevens een gedegen en effectieve 

psycho-therapeutische methodiek.  Psychodrama heeft  ook veel toepassingsmogelijkheden 

zoals in het theater, onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven.  

In de module Mensen leven in rollen leren de studenten de basistechnieken van psychodrama 

toepassen voor zowel hun eigen persoonlijke ontwikkeling als ook in de context van hun werk 

en hun rol als professional. Er wordt lesgegeven door de opleiders in de verschillende soorten 

rollen die er zijn; de sociale rollen, de groepsrollen, de beroepsrollen en de teamrollen. Er 

worden handvatten en inzicht gegeven hoe en in welke werksituaties deze verschillende rollen 

en technieken toegepast en getraind kunnen worden. Tevens wordt geleerd hoe er procesmatig 

en psychotherapeutisch met roltechnieken gewerkt, maar ook bijvoorbeeld pedagogisch en 

didactisch getraind kan worden. 

De opleiders geven demonstraties van de diverse technieken, waarna er in twee- en drietallen 

mee geoefend wordt. De opleiders begeleiden de groepsgesprekken, en de gesprekken over de 

theorie 

Deze module is verder gericht op het leren werken vanuit het spontane brein. Vier belangrijke 

bouwstenen zijn daarbij in het programma:                                                                        

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  

ontwikkelde theorie en methodiek om de empathie tussen mensen de bevorderen.  

2. Spontaniteit.  Ons brein is een actie orgaan! Levenslang ontwikkelt ons brein patronen 

en schema’s voor interactie.   Een prachtig instrumentarium om  adequate antwoorden 

op nieuwe situaties en nieuwe antwoorden op oude situaties te vinden.   

3. 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.  

4. 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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Voor wie? 

Deze module staat aan het begin van ons opleidingsprogramma en is bedoeld voor mensen die 

een roltheorie en methodiek willen leren die praktisch toepasbaar is en getraind kan 

worden. De toepasbaarheid is gericht op psychotherapie, coaching, supervisie, intervisie, 

groepsprocessen, teamtraining, teamleren, cultuurontwikkeling en onderwijs. 

Deze module is ook toegankelijk voor mensen die nog niet aan de leergroep psychodrama 

hebben deelgenomen. En maakt onderdeel uit van de basisopleiding psychodrama.  

 

Wat zeggen deelnemers na deze module: 

Na voltooiing van deze module waren  deelnemers in staat het geleerde toe te passen in hun 

eigen werkcontext. Ze hebben casuïstiek uit hun eigen werk kunnen inbrengen. 

 

We hebben hierover de volgende feedback ontvangen: 

• Deelnemers hebben  zichzelf beter leren kennen 

• Deelnemers hebben  beter leren communiceren 

• Deelnemers kunnen  beter omgaan met verschillende belangen en zijn daardoor ook 

beter staat conflicten oplossen. 

• Deelnemers hebben geleerd beter regie nemen in diverse leef- en werksituaties 

• Onderwijzers zijn spontaner geworden in hun wijze van lesgeven 

• Managers zijn  beter in staat in de schoenen van de werknemers te staan en kunnen 

daardoor beter zowel resultaatgericht als mensgericht leiding geven. 

• Hulpverleners zijn in staat deze methodiek te integreren in hun eigen werkwijze. 

 

 

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.  

 

Opleiders: 

De module wordt begeleidt door Mark de Jonge ( TEP) en Hannah Salomé (TEP). 

 

Certificaat: 

Certificaat wordt uitgereikt als de deelnemer heeft voldaan aan de eisen: voldoende 

aanwezigheid, bestuderen van de literatuur en actief meedoen in de bespreking, maken van 

een opdracht na ieder blok en maken van reflectieverslagen na iedere blok. 

Deze module wordt voorafgegaan met een individueel intakegesprek en een individueel 

eindgesprek. In dit eindgesprek worden de reflecties en de eindopdracht besproken. 

Heeft u een afzonderlijk blok gevolgd en niet de gehele module dan ontvangt u een bewijs 

van deelname. 

Kosten: 

De kosten bedragen bij inschrijving voor de  gehele module € 1.500,-- en inschrijving per 

blok € 350,- ( inclusief koffie en thee exclusief maaltijden en literatuur). 

 



 

 

Locatie en data: 

De opleidingsbijeenkomsten vinden plaats op Janspoort 1-4 hoog te Arnhem. 

 

Maand  Vrijdag Tijden Maand Zaterdag Tijden 
                                               

Thema 

september  20 
13.30 – 21.00 

uur 
september 21 

9.30 – 16.00 

uur  

De 6 mijlpalen van het kind/  

het potentieel van het 

puberend brein 

augustus 30 
13.30 – 21.00 

uur 
augustus 31 

9.30 – 16.00 

uur 

Van de zelforganisatie van het 

puberend brein naar de 

dramaturgie van de twintigers  

oktober  11                    
13.30 – 21.00 

uur  
oktober 12 

9.30 – 16.00 

uur 

Stoeien met het dertigers 

dilemma  

 

november 8 
13.30 – 21.00 

uur 
november                9 

9.30 – 16.00 

uur 

Denken met gevoel in de 

midlife crisis 

december 13 
13.30 – 21.00 

uur 
december 14 

9.30 – 16.00 

uur 

Het spontane brein van de 

50gers 

 

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 

 
 


