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Basisopleiding Psychodrama 

Met psychodrama op een positief spoor. 

                    Eén jaar! 

 

Het lichaam vertelt de weg, naar wat ons mensen bindt 

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 voor problemen gevonden worden.  Creatieve 

ontmoetingen met andere mensen vinden plaats. Andere perspectieven en nieuwe 

mogelijkheden ontstaan in mensen en organisaties.  Mensen komen meer tot hun recht.  

 

In psychodrama help  je  elkaar het beste uit  je  leven en je werk te halen. 

In psychodrama ontwikkelen  deelnemers een grote actiebereidheid. Psychodrama heeft  

veel te bieden op het gebied van  teamleren en cultuurveranderingen in organisaties, 

opbouw van goede werkculturen in bedrijven, mediation en relatieontwikkeling, 

netwerkvorming en netwerkanalyse. Psychodrama heeft  toepassingsmogelijkheden zoals in 

het theater, onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven.   

 

Psychodrama is een methode die lichaamsgerichte psychologie,  narratieve psychologie, 

positieve psychologie en cognitieve psychologie op een dynamische wijze in zich verenigt. 

 

In psychodrama kom je op het spoor van wat ons mensen bindt. 

Onze hersenen zijn gemaakt om ons te helpen functioneren als leden van een groep……………. Het 

grootste deel van onze energie wordt besteed aan het verbinden met anderen. ……Sociale steun is 

meer dan alleen de aanwezigheid van anderen. Het belangrijkste aspect is wederkerigheid: werkelijk 

gehoord en gezien worden door de mensen om ons heen, het gevoel dat wij in andermans geest en 

hart bestaan. Om fysiek tot rust te komen, te genezen en te groeien is een innerlijk gevoel van veiligheid 

nodig. Bessel van der Kolk  

 

In de basisopleiding leer je  mensen begeleiden in  hun spontane brein. Vier belangrijke 

bouwstenen zijn daarbij:  

Janspoort 1-4h; 6811 GE Arnhem 
T. 026-4427932;  
E-mail:  info@academiepsychodrama.com 
Website:  www.academiepsychodrama.com 
  

mailto:info@academiepsychodrama.com
http://www.academiepsychodrama.com/


2 
 

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. Door empathie, spontaniteit en rollenspel   ontstaat 

een creatief groepsproces waarin mensen in korte tijd persoonlijke en professioneel met 

elkaar verbonden kunnen raken.  

    

Wat zeggen deelnemers na deelname aan de basisopleiding psychodrama. 

Ze voelen zich toegerust om psychodrama technieken in hun werkcontext toe te passen. Ze 

hebben een mooi instrumentarium gekregen voor individuele coaching. Ze hebben  zichzelf 

als professional beter leren kennen. Ze hebben zich ontwikkeld in communiceren, ze  zijn 

vaardiger in het omgaan  met verschillende belangen en creatiever in  conflicten oplossen. 

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

meer gevoel voor groepsprocessen gekregen. 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. 

 

Opleidingsmodule deel 1 Mensen leven in Rollen: 

Mensen begeleiden om zoveel mogelijk diegene te worden, die ze kunnen en willen zijn. 

 

We besteden in onze opleiding uitgebreid  aandacht aan ontwikkelingspsychologie, dan doen 

we door het werken met  zeven levensfasen: 

• De zes mijlpalen van het kind en de zelforganisatie  van het puberend brein 

• Het potentieel van het puberend brein en de dramaturgie van de twintigers 

• Stoeien met het dertigers dilemma 

• Denken met gevoel  in de midlife crisis 

• Het spontane brein van de vijftigers 

• De nieuwe ruimte  van zestigers 

• De zeggingskracht  van zeventigers 
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Als mens tot je recht komen, kan in iedere levensfase een andere betekenis hebben. 

In elke levensfase sta je als  mens voor nieuwe  uitdagingen en heb je andere 

mogelijkheden. Specifieke dilemma’s vragen je aandacht,  je wordt met leeftijdsgebonden 

thema’s  geconfronteerd,  verschillende relatieproblemen moeten worden opgelost. Iemand 

verliezen is in elke  levensfase weer een andere ervaring. Vertrekken vanuit de verschillende 

levensfasen geeft veel inzicht in menselijke ontwikkeling en tijdens het oefenen met 

psychodrama goede  mogelijkheden tot verdieping en het opdoen van diversiteit in ervaring 

in begeleiding.  

 

Leven om te vertellen in een gedeelde werkelijkheid. 

Op het eenvoudigste en meest elementaire niveau onthult het bewustzijn  onze onstuitbare 

levensdrang en leert ons voorzichtig om te springen met onszelf. Op het meest complexe niveau helpt 

het bewustzijn ons ook zorgzaam te zijn voor anderen en de kunst van het leven op een hoger plan te 

tillen.   Antonio Damasio    

Volgens ons is de kern van een werkelijke narratieve werkwijze dat zowel de protagonist, de 

medespelers als ook de director ‘in het verhaal’ stappen. Je laat het verhaal ontstaan en je 

beleeft het mee. De vormgeving ontstaat van binnenuit. Het is een bijzondere vorm van 

kunst. Opvallend is het,  hoe snel door deze werkwijze  binnen korte tijd een hartelijke sfeer 

ontstaat in de groep. De verhalen worden vaak op zeer creatieve en levendige wijze  

uitgespeeld.  De  intensiteit van de persoonlijke verhalen wordt heel tastbaar voor de 

groepsleden. Groepsleden kunnen ervaren wat ze als mensen voor elkaar kunnen 

betekenen in de verschillende rollen, die ze met en voor elkaar vervullen. In de 

psychodramagroep worden vele aangrijpende, verrassende,  vrolijke, onverwachtse, lange 

en korte verhalen uitgespeeld.    

 

Psychodrama is een rijke bron voor coaching,  psychosociale therapie en  individuele 

psychotherapie 

Het psychodramatoneel laat zien wat zich in het innerlijke toneel van mensen afspeelt. 

Psychodrama  biedt veel instrumenten voor coaching en psychosociale therapie. 

Je leert hoe je mensen therapeutisch en als coach individueel kunt  begeleiden in hun 

verhaal. Oude verhalen kunnen herbeleefd worden en veranderen. En nieuwe verhalen 

ontstaan. Er wordt lesgegeven door de opleiders in de verschillende soorten rollen die er 

zijn.  Er worden handvatten geboden en inzicht gegeven hoe en in welke leef- en 

werksituaties deze verschillende rollen en technieken toegepast en getraind kunnen worden. 

Tevens wordt geleerd hoe er procesmatig en psychotherapeutisch met roltechnieken 



4 
 

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.   

Na voltooiing van het eerste deel zijn  deelnemers in staat het geleerde toe te passen in hun 

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

 

Opleidingsmodule deel 2 Mensen wonen in verhalen 

We ervaren onszelf als individuen, losstaand van elkaar. Het tegendeel blijkt waar te zijn: alles draait 

om de ruime tussen ons en anderen, om de samenhang van alle dingen en levensvormen. Onze 

onbewuste motivatie is het streven naar verbondenheid. Sterker nog; we zijn op het meest 

elementaire niveau van het leven onlosmakelijk met elkaar verbonden zonder ons daarvan bewust te 

zijn. ……..  Lynne Mc Taggert  

 

Psychodrama is een brug tussen fantasie en werkelijkheid. 

In dit tweede gedeelte Mensen ‘Wonen in verhalen’ wordt een grondige theoretische en 

praktische basis gelegd voor het leren begeleiden van ‘het volledige psychodrama’. Centraal 

staat het leren werken met ‘ Surplus Reality’, een unieke methode die door Moreno is 

ontwikkeld. De Surplus Reality is een ontmoeting  tussen fantasie en werkelijkheid. Een 

wereld vol verrassingen en creatieve mogelijkheden, en nauw verbonden met het belangrijk 

begrip  ‘spontaniteit’ van Moreno. Het woord ‘spontaniteit' komt van ‘sua sponte’en betekent 

‘vanzelf’ en ‘van binnen uit’. Spontaniteit is zeker geen impulsiviteit, integendeel, ze omvat 

reflectie, bewuste controle, empathie, morele en ethische overwegingen. Er is een gevoel 

van vrijheid om op een situatie zowel afgestemd als ook creatief te reageren. De kracht van 

het werken met spontaniteit tijdens psychodrama is dat het niet blijft steken in de analyse, 

maar kiest voor bewuste afgestemde actiegerichtheid.  

 

De Surplus Reality en Spontaniteit maken beiden onderdeel uit van de  narratieve methodiek 

die kenmerkend is voor psychodrama. een methode waarin je mensen begeleidt in hun 

verhalen, die ze kunnen uitspelen op het psychodramatoneel. Volgens ons is de kern van 

een werkelijke narratieve werkwijze dat zowel de protagonist, de medespelers als ook de 

director ‘in het verhaal’ stappen. Je laat het verhaal ontstaan en je beleeft het mee. De 

vormgeving ontstaat van binnenuit. Het is een bijzondere vorm van kunst, waar deelnemers 

antwoorden vinden op hun vragen en dilemma’s.  
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Oefening baart kunst  

An actor must work all his life, cultivate his mind, train his talents systematically, develop his character; 

he may never despair and never relinquish this main purpose – to love his art wit hall his strengt hand 

love it unselfishly. Constatin Stanislavski   

 

De basismodule bestaat uit 10  blokken van twee dagen.  In  het eerste deel ( 5 blokken van 

twee dagen)  wordt aan de hand van verschillende thema’s steeds  geoefend met 

basistechnieken van  psychodrama.  Je leert de technieken als vanzelfsprekend toepassen 

zodat je als begeleider steeds beter kan focussen op het inhoudelijk proces.  Naarmate je 

meer ervaring opdoet en je basis beter wordt kun je in het tweede gedeelte meer opgeleid 

worden  in de  complexere werkvormen van het psychodrama. Zo kan iedere student op het 

eigen niveau oefenen en trainen.  Er wordt daarnaast een goede en diverse theoretische 

achtergrond ( methodisch en themagericht) geboden.  

 

Algemene informatie: 

Docenten basis opleiding: 

Hannah Salomé ( TEP); Mark de Jonge ( TEP) 

 

Kosten Basis opleiding:  

Het is mogelijk om alleen voor de eerste deel in te schrijven. De kosten zijn dan                         

€ 1.750,00 ( exc. Literatuur) Wanneer men voor de gehele basisopleiding inschrijft zijn de 

kosten € 3000,00 excl. Literatuur. Voor koffie en thee wordt gezorgd,  andere versnaperingen 

dient men zelf mee te brengen. 

Data: 2020 

Deel 1: 17 en 18 april; 15 en 16 mei; 5 en 6 juni; 27 en 27 juni; 10 en 11 juli; 

Deel 2: 11 en 12 september; 2 en 3 oktober; 23 en 24 oktober; 13 en 14 november; 11 en 12 

december; 

Tijdstip: 

Vrijdag:  13.30 uur  -   21.00 uur 

Zaterdag:  09.30 uur  -   16.00 uur 

 

Aanmelding: 

Aanmelden per mail, hierna volgt een kennismakingsgesprek waarin ook leerpunten ter 

sprake komen.  

Een vrijblijvend informatiegesprek kan ook. 

 

We hopen u te ontmoeten. 


