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SAMENVATTING 
 
 
Ik heb deze Eindopdracht geschreven in het kader van de opleiding ‘Creatieve Therapie in de Hulpverlening’. 
De kern van de opdracht betreft een Betoog en een Zelfreflectieverslag. 
 
De maatschappij is heel erg aan het veranderen met daarbij ook de arbeidsmarkt. Er wijzigt veel wat betreft 
vaste banen, freelance werken en type functies. Dit verlangt een andere instelling en vaardigheden van 
mensen. Vaardigheden zoals creativiteit, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, flexibiliteit, 
initiatief durven nemen etc., zullen steeds belangrijker worden. Het is belangrijk dat kinderen in de 
gelegenheid worden gesteld deze vaardigheden aan te leren en verder te ontwikkelen. Daarnaast is het ook 
belangrijk dat kinderen weten wat hun talenten, voorkeuren en passies zijn. Hierbij kunnen werkvormen vanuit 
creatieve therapie heel goed gebruikt worden. Het onderwijs heeft als doel kinderen voor te bereiden op hun 
toekomst.  
In mijn betoog pleit ik er dan ook voor dat werkvormen vanuit creatieve therapie niet alleen gebruikt worden 
voor therapie maar ook om kinderen vaardigheden aan te leren en verder te ontwikkelen, en voor het 
ontdekken van talenten, voorkeuren en passies. Het onderwijs is hiervoor de aangewezen plaats.  
 
In mijn zelfreflectieverslag komt naar voren hoe ik ertoe gekomen ben om de opleiding ‘Creatieve Therapie in 
de Hulpverlening’ te gaan doen, wat het mij heeft gebracht en wat mij nog te doen staat om mijzelf hierin te 
verbeteren. 
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INLEIDING 
 
 
Begin 2014 raakte ik vanwege een reorganisatie, na 16 jaar dienstverband, mijn baan als medewerkster P&O 
kwijt. Ik speelde al langere tijd met de gedachte dat ik een andere richting op wilde en besloot deze situatie 
als een kans te zien en een grote wens uit te laten komen. Ik wilde mij namelijk verder verdiepen in creatieve 
therapie, waarbij mijn interesse met name bij beeldende therapie lag. Vandaar de keuze om de opleiding 
‘Creatieve Therapie in de Hulpverlening’ te gaan doen. 
 
Ik schrijf deze eindopdracht als afsluiting van de opleiding ‘Creatieve Therapie in de Hulpverlening’. Voor deze 
eindopdracht heb ik als eerste een overzicht gemaakt van de inhoud van de drie modules waar de opleiding 
uit bestaat. Daarna ben ik gaan kijken wat een overkoepelend onderwerp was binnen de modules. Ik heb het 
in brede zin gehouden over werkvormen vanuit creatieve therapie. Met het onderwerp van de opleiding en 
mijn achtergrond als kleuterleidster en medewerkster P&O bij een adviesbureau in gedachte, ben ik tot het 
onderwerp van mijn betoog gekomen.  
 
Tot slot ben ik door middel van reflectie gaan kijken wat mijn ervaringen zijn geweest naar aanleiding van de 
opleiding. Wat het mij heeft gebracht en waar ik nog tegen aan loop. 
 
Als titel van deze eindopdracht heb ik gekozen voor ‘Met Creatieve Therapie in je kracht’. Deze gedachte 
kwam telkens weer bij mij op tijdens het volgen van deze opleiding. Met behulp van werkvormen vanuit 
creatieve therapie bereik je dat mensen in hun kracht komen te staan. Dat heb ik zelf ook ervaren toen ik 
creatieve therapie volgde. Maar ook door het volgen van deze opleiding ben ik meer in mijn kracht komen te 
staan. Ik ben zekerder van mijzelf geworden, durf meer risico’s te nemen, heb dingen ontdekt bij mijzelf 
waaraan ik twijfelde of het in mij zat. Mijn ecolinetekening met de boom, op de voorkant, staat hier symbool 
voor. 
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1. GEVOLGDE MODULES 
 
 
1.1 Overzicht en hoofdlijnen gevolgde modules 

 
1

e 
module : ‘Creatieve Werkvormen: Spel en Beweging’ 

Deze module bestaat vooral uit veel theorie over het opstellen van een handelingsplan. Alle onderdelen die 
daarin horen te staan, zoals: 

 op welke visie het handelingsplan is gebaseerd 

 beschrijving van het probleem, de hulpvraag en het uiteindelijke doel 

 welke muzische activiteit(en) je in gaat zetten die aansluiten bij de hulpvraag en het doel 

 wat daarvoor nodig is aan voorbereiding 

 waar je rekening mee moet houden, zoals structuur, weerstanden, veiligheid en de persoon of groep met 
wie je de activiteit gaat doen 

 programmaopbouw van de activiteit 
 
Daarnaast wordt er behandeld wat creativiteit en wat muzisch, agogisch en ludagogisch werken inhoudt. 
Ten behoeve van de begeleiding van cliënten worden een aantal theorieën uitgelegd, zoals leiderschap-
stijlen, de Roos van Leary en de behoeftehiërarchie van Maslow 
Als laatste worden er (op summiere wijze) activiteiten besproken die gedaan kunnen worden op het gebied 
van spel en beweging. 
 
2

e
 module : ‘Beeldende Werkvormen’ 

Deze module bestaat uit theorie over: 

 wat beeldende therapie inhoudt 

 beroepshouding en mensbeeld 

 de werking van de hersenen en het visuele systeem 

 de samenhang tussen denken – voelen – handelen  

 diverse basistheorieën waarop beeldende therapie gebaseerd wordt, zoals de Creatiefprocestheorie 

 hoe je beeldende werkvormen in zet 

 wat nodig is aan vaardigheden 

 de creatieftherapeutische driehoek ‘cliënt – medium – therapeut’ en de toepassing hiervan 

 hoe je cliënten begeleidt, welke (bewuste en onbewuste) interventies er zijn en wanneer je ze in zet 

 diverse methoden en methodieken, waaronder het Analoge Procesmodel en ’t Tijdloze Uur 

 vormen en technieken van beeldende therapie 
 

3
e
 module : ‘Eindopdracht’ 

Deze module gaat over het schrijven van de eindopdracht. Hierbij zijn 2 onderdelen van groot belang, het 
schrijven van een betoog en het reflecteren op wat ik van de gevolgde modules geleerd heb.  

 
 

1.2 Samenhang tussen de verschillende modules 
 

De samenhang tussen de twee modules is dat ze beiden over twee takken van creatieve therapie gaan. De 
ene gaat over de werkvorm ‘Spel en Beweging’ de andere over ‘Beeldende werkvormen’. 
Daarnaast geven ze beide veel achtergrondtheorie over diverse zaken die van belang zijn om de werkvormen 
te kunnen geven, zoals het handelingsplan en zaken die van belang zijn in de begeleiding van cliënten. 
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2. ONDERWERPKEUZE 
 
 
Het onderwerp waar ik mijn betoog over schrijf is ‘creatieve therapie in het reguliere (basis)onderwijs’. 
 
Ik heb dit onderwerp gekozen vanuit een samenhang tussen mijn huidige opleiding, mijn gevolgde opleiding in 
het verleden en mijn werk.  
 
Na de HAVO ben ik de opleiding voor onderwijzeres van de basisschool gaan doen. Door omstandigheden 
heb ik alleen tijdelijk invalwerk gedaan en ben ik daarna diverse functies gaan vervullen in de administratie. 
Eén van mijn laatste functies was op een P&O afdeling voor een adviesbureau als medewerkster P&O. Dit 
bureau geeft adviezen aan bedrijven zodat hun bedrijf en de medewerkers daar zo optimaal mogelijk 
functioneren. Er werd hier steeds vaker gesproken over dat er nu, maar zeker in de toekomst andere eisen 
gesteld gaan worden aan medewerkers. Niet alleen kennis is belangrijk, maar ook diverse vaardigheden zoals 
zelfvertrouwen, creativiteit, inventiviteit etc. zullen steeds belangrijker worden. 
 
Nu ik een betoog moet schrijven die aansluit bij deze opleiding, was het verband tussen onderwijs, het 
werkzame leven en creatieve therapie snel gelegd. De werkvormen die gebruikt worden binnen creatieve 
therapie zijn niet alleen goed te gebruiken voor therapie, maar ook om vaardigheden aan te leren en te 
ontwikkelen, en talenten te ontdekken. De meest voor de hand liggende plaats om hiervan gebruik te maken 
is het onderwijs. Daarom gaat het onderwerp van mijn betoog dus over het gebruik van werkvormen vanuit 
creatieve therapie in het onderwijs. 
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3. BETOOG 
 

WERKVORMEN VANUIT CREATIEVE THERAPIE MOETEN INGEZET WORDEN OP 
REGULIERE (BASIS)SCHOLEN 

 
De maatschappij is heel erg aan het veranderen, in de privésfeer, maar met name ook op de arbeidsmarkt. 
Langdurige vaste banen zullen steeds minder voorkomen, werkzaamheden zullen steeds meer op freelance 
basis gedaan worden. Daarnaast worden de type banen anders, omdat veel functies overgenomen worden 
door computers. Dit verlangt een andere instelling en vaardigheden van mensen. Dit wordt bevestigd door het 
artikel ‘Skills uit de 21

e
 eeuw gevraagd’ uit ‘Dichterbij’ (Rabobank, Rijn en Veenstromen, 2015). Hierin wordt 

beschreven dat door digitalisering en robotisering ons werk heel snel verandert. Werknemers en scholen 
moeten zich hierop voorbereiden. Het onderwijs staat voor de uitdaging dat scholen kinderen moeten 
voorbereiden op banen die nog niet bestaan. Volgens futuroloog Marcel Bullinga gaan al onze beroepen de 
komende jaren veranderen of verdwijnen. Er wordt een verschuiving gezien van kennis naar vaardigheden. 
Leonard Geluk, bestuursvoorzitter van De Haagse Hogeschool geeft in hetzelfde artikel aan dat het steeds 
belangrijker wordt dat leerlingen als mens sterk in hun schoenen staan. Er zal meer aandacht besteedt 
moeten worden aan de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. 
 
Scholen moeten zich afvragen welke vaardigheden toekomstbestendig zijn. Dit gaat o.a. om vaardigheden 
zoals creativiteit, inventiviteit, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, moed, inzicht, sociale vaardigheden, goede 
communicatieve vaardigheden, flexibiliteit, inlevingsvermogen, keuzes kunnen maken, initiatief durven nemen.  
 
Naast dat deze vaardigheden aangeleerd worden door ouders en gewoon door het leven (het omgaan met 
andere kinderen, door situaties die ze tegenrkomen), is de school de meest voor de hand liggende plaats om 
deze vaardigheden te helpen ontwikkelen. Er zullen echter misschien mensen zijn die dit geen taak van het 
onderwijs vinden. In het kader hiervan ben ik gaan kijken wat volgens de overheid het doel is van onderwijs.  
 

 

Doel van het onderwijs: 
Volgens het Kerndoelenboekje van het SLO, Nationaal Expertise Centrum Leerplanontwikkeling (2006) heeft 
het onderwijs drie belangrijke functies, namelijk dat het bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van 
kinderen, dat het zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en dat het ervoor 
zorgt dat kinderen op een goede manier kunnen deelnemen aan de samenleving. Basisonderwijs moet 
kinderen breed vormen. Dit houdt in dat het onderwijs zich moet richten op de emotionele en verstandelijke 
ontwikkeling, op de ontwikkeling van creativiteit en het ontwikkelen van sociale, culturele en lichamelijke 
vaardigheden. Daarnaast moet er ook aandacht besteedt worden aan een goede werkhouding, gebruik van 
leerstrategieën, reflectie op eigen handelen en leren, uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens, 
respectvol luisteren en kritiseren van anderen, ontwikkelen van zelfvertrouwen, respectvol en 
verantwoordelijk omgaan met elkaar en zorg voor en waardering van de leefomgeving 

 

Uit bovenstaande maak ik op dat het dus belangrijk is dat onderwijs kinderen datgene leert wat van belang is 
voor hun toekomst. Dus als bepaalde vaardigheden belangrijk zijn voor de mens om zich in het werkzame 
leven te kunnen handhaven dan is het belangrijk dat het onderwijs bijdraagt in het ontwikkelen daarvan. 
 
Tijdens het volgen van de opleiding ‘Creatieve Therapie in de Hulpverlening’ heb ik ontdekt dat door middel 
van veel werkvormen vanuit creatieve therapie, vaardigheden verbeterd of aangeleerd kunnen worden die 
heel belangrijk zijn. Het is heel jammer dat deze werkvormen beperkt worden tot therapievorm. 
 
Daarnaast is het ook mogelijk om met behulp van werkvormen vanuit creatieve therapie te ontdekken wat je 
kwaliteiten, talenten en voorkeuren zijn. Wat zou het mooi zijn als kinderen dit al vroeg ontdekken, zodat zij op 
die manier ook makkelijker en beter een keuze kunnen maken voor hun toekomstige opleidingen.  
Hoe eerder en beter kinderen weten wat hun talenten, kwaliteiten en voorkeuren zijn hoe beter zij een keuze 
kunnen maken in welke richting zij zich willen gaan ontplooien.  
 
In het artikel ‘Helft studenten kiest verkeerde studie’ op de site van de ING (2013) wordt aangegeven dat uit 
cijfers van de Onderwijsinspectie naar voren komt dat 24% van de studenten op universiteiten van studie 
wijzigt en dat 13% helemaal stopt. Daarnaast blijkt dat van de studenten die voortijdig stoppen met hun 
opleiding, 50% aangeeft dat zij de verkeerde studie hebben gekozen. De kosten hiervan zijn 6 miljard euro. 
Volgens het artikel zegt 70% van de scholieren moeite te hebben om, na het afronden van hun middelbare 
school, een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding en uit een enquête onder het Jongerenpanel 
van EenVandaag blijkt dat 35% van de studenten liever voor een andere studie zouden kiezen. Het lijkt mij dat 
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het dus ook voor de maatschappij van essentieel belang is dat kinderen weten wat hun talenten, voorkeuren 
en passies zijn voordat ze een keuze kunnen maken. 
Kinderen willen graag leren, en sommige kinderen vinden het ook prima dat ze een groot deel van de dag op 
een stoel achter een tafel zitten en van de leraar alles aangediend krijgen wat ze moeten leren. Er is inmiddels 
echter een kentering gaande. Men realiseert zich steeds meer dat er ook andere vormen van leren zijn. Meer 
ervaringsleren, meer doen, niet alleen de hele tijd zitten. Juist doordat creatieve therapie gebruik maakt van 
speelse middelen, sluit het goed aan bij de leefwereld van kinderen. Spelen is een levensbehoefte van 
kinderen, hierdoor voelen creatieve werkvormen als een veilige en vertrouwde manier van leren.  
 

Creatieve therapie: 

Met behulp van drama-, muziek-, dans-, beeldende- en psychomotore therapie* (mediums) worden mensen 
geholpen hun hulpvraag te beantwoorden, (psychische) problemen te verwerken en op te lossen. Met 
creatieve therapie ben je actief en fysiek bezig met je klachten. Er kan op een veilige manier 
geëxperimenteerd worden met het ontdekken van gevoelens en het uiten van emoties.  
Volgens het, binnen creatieve therapie vaak gebruikte, Analoge Procesmodel, zoals beschreven door 
C. Schweizer (2009), in het Handboek Beeldende Therapie, bestaat er een overeenkomst (analogie) tussen 
de manier van vormgeven in het medium en de manier waarop iemand denkt, voelt en handelt in het dagelijks 
leven. Er wordt van uitgegaan dat een verandering in de manier waarop iemand vormgeeft in het medium 
invloed heeft op hoe iemand in het dagelijks leven vorm geeft aan zijn denken, voelen en handelen. Creatieve 
therapie is een positieve en inspirerende vorm van therapie waarbij in een ontspannen sfeer problemen te lijf 
gegaan worden. 
Nog een belangrijk voordeel van werkvormen vanuit creatieve therapie, zoals Klompé beschrijft in zijn stuk 
over ‘Onze Hersenen’ (2011), is dat het de linker- en rechter hersenhelft laat samenwerken waardoor het 
geleerde, het inzicht, beter blijft hangen. De rechter hersenhelft is vooral gericht op emoties/voelen. Met 
behulp van non-verbale activiteiten stimuleer je de rechter hersenhelft. De linker hersenhelft is vooral gericht 
op denken/analyseren. Met behulp van verbale activiteiten stimuleer je de linker hersenhelft. Met behulp van 
non-verbale activiteiten kan je ervaren/voelen wat iets met je doet, door de ervaringen/gevoelens onder 
woorden te brengen leg je tussen beide hersenhelften verbindingen waardoor de ervaringen en wat het met je 
doet beter blijven hangen. 
 

D. Behrend (2008) en J.W. van der Velde (2011) stellen dat werkvormen vanuit creatieve therapie o.a. bij 
kunnen dragen aan:  

 het ontwikkelen en bevorderen van creativiteit en vindingrijkheid 

 bewustwording op cognitief, sensomotorisch, emotioneel, sociaal, moreel, intentioneel, spiritueel en 
religieus gebied 

 het ontwikkelen van een persoonlijke identiteit, van talenten en voorkeuren; 

 sociale ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording 

 het ontwikkelen van talenten en vermogens tot waarnemen, beleven, genieten, zich verwonderen, zich 
verbinden, zich uitdrukken, bezielen, kritiseren en zin geven 

 bewerkstelligen van integratie van denken, voelen en handelen, van hoofd, hart en handen, door de 
intensieve wisselwerking tussen linker- en rechterhersenhelft 

 vorm en daarmee uitdrukking kunnen geven aan persoonlijke ervaringen, gedachten en gevoelens. Ze 
bevorderen het proces van identiteitsvorming en heelwording 

 

Hoe kunnen werkvormen vanuit creatieve therapie nu expliciet een bijdrage leveren in het reguliere 
(basis)onderwijs? 
 
I Vaardigheden leren die in de toekomst steeds belangrijker worden 
Veel werkvormen vanuit creatieve therapie kunnen bijdragen aan het leren van dat wat de maatschappij 
vraagt, zoals creativiteit, inventiviteit, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, moed, inzicht, sociale vaardigheden, 
goede communicatieve vaardigheden, flexibiliteit, inlevingsvermogen, keuzes kunnen maken, initiatief durven 
nemen. 
 

Voorbeeld voor leren samenwerken: De kinderen zitten naast elkaar. Terwijl zij samen één potlood 
vasthouden, tekenen zij, zonder te praten, bijv. een huis. Nabespreken: Wie bepaalde wat/hoe er getekend 
werd, wie leidde, wie volgde? Hoe voelde dit. Hoe zorgde je dat de ander jou volgde? 

 
 
 
 
* zie voor uitleg vormen van creatieve therapie bijlage 1 
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II Talenten/kwaliteiten/voorkeuren laten ontdekken 
Aan de hand van werkvormen vanuit creatieve therapie kunnen kinderen op een ontspannen manier 
ontdekken waar hun kwaliteiten, talenten en voorkeuren liggen en dan misschien niet zozeer in vaardigheden 
zoals rekenen en taal, maar meer in bredere zin. 
 

Voorbeeld voor ontdekken of kind aanvaller, verdediger is, kiest voor risico of voor veilig: Ieder kind 
krijgt een pion/kegel die hij ergens neerzet in de zaal. De bedoeling is dat je zorgt dat jouw pion niet 
omgeschopt wordt, maar ook dat andere pionnen wel omgeschopt worden met behulp van een bal. Wat doe 
je? Verdedig je je pion of ga je voor de punten en zoek je het risico op. Heb je manieren kunnen verzinnen 
om te zorgen dat je pion niet omgeschopt werd en toch ook mee te doen. Dit kan na het spel besproken 
worden. Een volgende keer kunnen de kinderen kijken of ze iets anders durven en kunnen doen dan ze de 
eerste keer gedaan hebben. Dus juist risico nemen of juist bij de pion blijven om te verdedigen. Op die 
manier kunnen ze op een veilige manier ervaren hoe het is om iets anders te doen dan ze in eerste instantie 
zouden doen. 

 

En ook voor: 
 

III Kinderen die vastlopen helpen/ondersteunen: 
Soms is een kind onzeker, angstig, trekt het zich terug, vertoont afhankelijk of agressief gedrag. Dit kan voor 
het kind zelf en/of de omgeving een zodanig probleem vormen dat er specifieke aandacht voor nodig is. Het 
voordeel van deze aandacht op school geven is, dat het kind die omgeving kent en het daardoor 
laagdrempeliger is. In dit geval is het goed als de begeleiding door een speciale therapeut gedaan wordt die 
op school komt. Doordat deze begeleiding op school gegeven wordt zijn de lijnen naar de leerkracht en 
ouders kort, is overleg goed mogelijk en kan de leerkracht bij de begeleiding van de kinderen ook ondersteund 
worden in deze begeleiding. 
 

Voorbeeld voor verbeteren van zelfvertrouwen: Met vetkrijt (is hard/stevig materiaal) staand op groot vel 
papier met 2 handen ovalen maken waarbij de beweging naar boven gericht is, dus opwaarts. Dit geeft een 
krachtig gevoel. 

 
IV Begeleiden van kinderen in de klas 
In de meeste klassen zitten wel één of twee kinderen die wat meer aandacht vragen dan andere kinderen. 
Soms is het een hele klas die meer aandacht vraagt dan normaliter. Vaak wordt dan gereageerd op een 
strenge, bestraffende manier. Maar in veel gevallen kan een creatieve, speelse manier van reageren met 
gebruik van humor helpen. Zoals D. Behrend beschrijft in zijn boek Muzisch-Agogische Methodiek (2008), 
kunnen bepaalde gedragspatronen, zoals pesten of constant aandacht vragen, doorbroken worden door het 
gedrag te imiteren of spiegelen, het te vergroten of juist verkleinen, het om te keren, te zorgen voor afleiding. 
Ook zit er vaak achter gedrag dat in een klas als storend ervaren wordt een talent. Er kan dan gekeken 
worden of dit talent in plaats van bestraft juist op een goede manier gestimuleerd kan worden.  
 

  

Voorbeeld van begeleiden in de klas: Iris is een meisje dat heel druk is, veel aandacht vraagt, slecht stil 
kan zitten. Op een dag breng ik mijn dochter naar school en zie ik Iris zitten. Ze heeft een rolletje wc-papier 
met een rood en groen gedeelte, dat gebruikt wordt om aan te geven of je een vraag hebt, op haar hoofd 
gezet en daaroverheen de koptelefoon die ze gebruikt om zich beter te kunnen concentreren. Ze kijkt met 
een verrukte blik om zich heen, die ik interpreteer als een verlangen om gezien te worden, gezien in haar 
talent van grappenmaker. Ik bedacht mij op dat moment dat het mooi zou zijn als de juf op de volgende 
manier zou reageren: 
De juf ziet haar en in plaats van dat ze streng tegen haar zegt dat ze de spullen van haar hoofd moet halen, 
geeft zij Iris even aandacht, lacht naar haar en vraagt haar dan vriendelijk om de spullen weer weg te halen. 
Als de ouders weg zijn komt de juffrouw er op terug. Zij vertelt dat ze er zo van kan genieten dat Iris zoveel 
fantasie heeft en zo grappig kan zijn, net een cabaretière. Ze spreken af dat Iris voor 3x in de week, op een 
vast tijdstip, een leuke grap mag bedenken die ze dan in de klas mag laten zien en/of vertellen. Zo ontstaat 
er in de klas 3x per week een ontspannen moment voor de hele klas en krijgt Iris de gelegenheid om, 
gestructureerd, haar talent te laten zien en verder te ontwikkelen. 

 
Nu zullen er mensen zijn die zich afvragen hoe dat dan in de praktijk gebracht moet worden. Veel leerkrachten 
klagen al dat ze teveel moeten doen. Het mooie is echter dat veel werkvormen eenvoudig geïntegreerd 
kunnen worden in de huidige lessen. Tijdens o.a. gym, handvaardigheid, tekenen en muziek kunnen 
werkvormen vanuit ‘psychomotore therapie’, ‘muziektherapie’, danstherapie of vanuit de ‘beeldende therapie’ 
gegeven worden. 
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Anderen zullen aandragen dat het niet is te meten of het werkt, je kan voor de genoemde vaardigheden geen 
cijfer geven. Het meten is inderdaad minder makkelijk dan bij een vak zoals rekenen en taal, waarbij je uit kan 
gaan van de fouten die de kinderen maken bij een toets. Het is wel mogelijk om aan de hand van een plan van 
aanpak per kind aan te geven wat de doelen zijn en in de loop van de tijd te kijken wat de vorderingen zijn. 
Het is echter de vraag of het altijd noodzakelijk is dat alles te meten valt. Het gaat er in mijn ogen om dat 
kinderen in de gelegenheid gesteld worden om te leren wat zij nodig hebben, om datgene aangereikt te krijgen 
wat voor hen van belang is.  
 
Natuurlijk zijn aan het inbrengen van werkvormen vanuit creatieve therapie kosten verbonden. Leerkrachten 
moeten onderwezen worden over de mogelijkheden. Hiervoor is het nodig dat de opleiding tot leerkracht 
aangepast wordt en/of dat huidige leerkrachten bijgeschoold worden. Kosten zijn echter geen argument om 
het niet te doen. Juist voor onderwijs moet je blijven kijken of wat je de kinderen leert nog aansluit bij wat zij in 
hun latere leven nodig hebben. Als dit betekent dat leerkrachten bijgeschoold moeten worden of dat vakken 
van de opleiding tot leerkracht aangepast moeten worden, dan mogen verhoging van kosten geen reden zijn 
om het niet te doen. Ook verdienen kosten zichzelf uiteindelijk terug doordat kinderen beter weten wat ze 
willen en kunnen, waardoor ze beter vervolgkeuzes kunnen maken en er dus minder vaak voor een verkeerde 
vervolgopleiding gekozen wordt. 
 
Het doel van onderwijs is dus kort gezegd het voorbereiden van kinderen op de toekomst in de samenleving.  
Het ontwikkelen van vaardigheden zoals creativiteit, inventiviteit, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, moed, 
inzicht, sociale vaardigheden, goede communicatieve vaardigheden, flexibiliteit, inlevingsvermogen, keuzes 
kunnen maken, initiatief durven nemen, wordt steeds belangrijker. Het ontwikkelen van deze vaardigheden 
kan heel goed met behulp van werkvormen vanuit creatieve therapie. We laten een grote kans liggen, als we 
deze werkvormen alleen blijven gebruiken bij therapie en niet in gaan zetten als leermiddel in het onderwijs. 
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4. PERSOONLIJKE REFLECTIE 
 
 
4.1. Welke ontwikkeling heb ik doorgemaakt en waardoor heb ik vooruitgang geboekt? 
 
Zoals ik ook al schreef in de inleiding raakte ik begin 2014 vanwege een reorganisatie, na 16 jaar 
dienstverband, mijn baan als medewerkster P&O kwijt. Ik wilde eigenlijk al langer een andere richting op qua 
werk. Meer met mensen, meer bijdragen aan de maatschappij. Ik heb veel gedaan voor mijn (persoonlijke) 
ontwikkeling. Hierbij heb ik ook gebruik gemaakt van diverse creatieve workshops en therapieën, zoals 
psychomotore therapie, drama en beeldende therapie. Deze spraken mij zo aan dat ik hier graag meer over 
wilde weten en kijken of ik de ervaringen die ik had opgedaan door kon geven aan anderen, met anderen kon 
delen. Vandaar de keuze om de opleiding ‘Creatieve Therapie in de Hulpverlening’ te gaan doen, waarbij mijn 
interesse met name bij beeldende therapie lag. 
 
Ondanks mijn grote verlangen, twijfelde ik heel erg of ik het in mij had om zelf workshops en/of therapeutische 
sessies te kunnen geven. 
 
De theorie in de eerste module, over hoe je een sessie opbouwt, waar je rekening mee moet houden, zoals 
hoe de persoon is, wat diegene nodig heeft om zich veilig te voelen, heeft mij geholpen bij het opzetten van 
de opdrachten die ik gedaan heb voor de opleiding. Daarnaast was de theorie over o.a. de verschillende 
methodes, waarbij het Analoge Procesmodel en de methode MOVE, mij vooral aanspraken, ondersteunend 
bij het bepalen van welke werkvorm ik in wilde zetten en wat ik daarmee wilde bereiken. Heel belangrijk voor 
mij was ook de informatie die ik kreeg van de trainer tijdens de lessen, over de valkuilen bij het (na)bespreken 
van een opdracht met de cliënt. Het kunnen oefenen en bespreken met de andere cursisten en de trainer 
heeft veel inzicht gegeven over mijn eigen valkuilen hierbij, zoals aan de hand van eigen interpretaties van 
een werkstuk invullen wat dit zegt over de cliënt in plaats van het uit de cliënt zelf te laten komen. Of al dingen 
zien die in mijn ogen belangrijk zijn en de cliënt daarheen willen trekken (de kruising over), terwijl de cliënt 
daar nog niet aan toe is. Ik heb geleerd dat het nodig is dat de cliënt het in zijn/haar eigen tempo kan doen. 
 
Wat ik heel fijn vond om te ervaren was dat ik tijdens het doen van sessies, zoals voor de eindopdracht van 
de tweede module, bij start een soort rust over mij heen voelde komen en ik precies wist wat ik moest doen. 
Het leek alsof ik echt in de rol van therapeute gleed. Dit gaf mij vertrouwen. Het lukte mij om deze rust te 
bewaren en tijdens het uitvoeren van de werkvorm en bij de nabespreking de goede vragen te stellen, zonder 
interpretatie en invulling. De cliënte gaf terug dat ze zich gezien en gehoord voelde en dat ze met de inzichten 
die ze had gekregen echt vooruit kon. 
 
Ik heb inmiddels een aantal sessies met beeldende werkvormen gedaan en hierdoor vanaf de andere kant 
ervaren hoe bijzonder het is om te zien welke mooie ontdekkingen en ervaringen er (op)gedaan worden door 
creatieve therapie. Ik ben hierdoor alleen nog maar enthousiaster geworden en krijg er heel veel energie en 
voldoening van. Het was heel leuk en interessant om door de opleiding ervaring op te doen vanuit de rol van 
‘therapeute’. Met name het ervaren van de rol en hoe ik mij van binnen uit voelde groeien en naar buiten toe 
voelde stralen als ik voor de opleiding een opdracht met een cliënt deed en had gedaan, vond ik fantastisch. 
 
Door het doen van deze sessies heb ik bevestigd gekregen dat ik het heerlijk vind om mensen te helpen. Ik 
was altijd onzeker of ik mensen zou kunnen coachen, zou weten wat ik moest doen, welke vragen ik moest 
stellen. Door deze opleiding heb ik dit uitgeprobeerd en ontdekt dat ik dat wel kan. Na jaren van twijfel of het 
iets voor mij zou kunnen zijn heb ik door deze opleiding ontdekt dat het inderdaad bij mij past en dat ik zeker 
verder wil gaan met het volgen van mijn passie en het verder vormgeven hiervan. 
 
Naast het doen van opdrachten in het kader van de opleiding heb ik het ook aangedurfd om, via een 
organisatie die diverse cursussen organiseert (het SWIB), nu inmiddels twee keer een workshop mandala 
tekenen te geven. Komend seizoen ga ik drie workshops geven.  
 
Ik heb mijn grenzen verlegd, risico’s durven nemen, ontdekkingen over mijzelf gedaan die heel waardevol 
voor mij zijn en vooral meer zelfvertrouwen gekregen. 
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4.2. Meerwaarde gevolgde opleiding voor mijn werk/bedrijf/leidinggevende. 
Hoe draagt de opleiding bij aan mijn toekomstige ontwikkeling binnen mijn werkomgeving? 

 
Na mijn ontslag, begin 2014, had ik het geluk vrij snel een nieuwe baan te vinden als medewerkster P&O. 
Mijn werk als medewerkster P&O bestond vooral uit administratieve taken, maar ik voelde al een hele tijd dat 
ik meer wilde, meer contact met de mensen. Door het volgen van deze opleiding en met de steun van mijn 
leidinggevende, heb ik het aangedurfd om twee zieke medewerkers te begeleiden als casemanager in plaats 
van alleen administratieve taken te doen. Daarnaast durfde ik meer op medewerkers af te stappen die een 
vervelend bericht hadden gekregen, bijvoorbeeld in het kader van een reorganisatie. Ik vond dat altijd eng, 
wist niet wat te zeggen, te vragen. Mijn leidinggevende was heel blij met deze ontwikkeling, want zo kon ik 
haar hierin ontlasten.  
 
Op dit moment ben ik helaas weer werkeloos en is het afwachten welk werk ik in de toekomst ga doen. Wel 
wil ik kijken of ik vanuit een volledig administratieve baan naar een baan kan waarbij ik meer contact met 
mensen heb, meer in de richting van begeleiding. Bijvoorbeeld als medewerker HR zieke medewerkers 
begeleiden, of in een functie waarbij ik mensen begeleid die op zoek zijn naar een nieuwe baan of iets 
degelijks.  
 
Ik verwacht niet dat ik op korte termijn kan gaan werken als creatief therapeute. De mogelijkheden hiervoor in 
dienstverband zijn minimaal, plus ik vind dat ik daarvoor nog te weinig ervaring heb. 
Om ervaring op te doen wil ik het in eerste instantie uit gaan breiden in mijn vrije tijd, door workshops te 
geven thuis of via het SWIB. 
 
4.3. Wat zijn n.a.v. de gevolgde opleiding knelpunten en/of ontwikkelpunten? 

Wat wil ik verbeteren? Hoe ga ik dit aanpakken? 
 
Mijn grootste knelpunt blijft toch nog wel het geloof in mijzelf. Door wat ik tot nu toe gedaan heb is gebleken 
dat het mij ligt, maar toch durf ik het regelmatig nog niet te geloven dat ik het kan. Ik moet vaak denken aan 
het gedicht van Nelson Mandela waarin hij beschrijft dat onze grootste angst niet is dat we ontoereikend zijn, 
maar dat we onmetelijke kracht bezitten. Het gevoel dat ik kreeg toen ik de eerste keer een sessie met een 
vriendin had gedaan was zo overweldigend. Het gevoel was en is niet in woorden te beschrijven. Het gevoel 
dat mijn droom dan misschien toch uit kon komen, dat ik misschien echt kon gaan doen wat ik zo graag wilde 
was prachtig, maar tegelijkertijd ook beangstigend.  
 
Ik wil echter niet dat deze angst mij weerhoudt om verder te gaan. Mooi is dat er iemand op mijn pad is 
gekomen met wie ik direct een klik voelde en die zich bezig houdt met o.a. Enneagram. Met haar ga ik kijken 
wat ik nu wil en wat mij eventueel tegenhoudt om de stappen te zetten die nodig zijn.  
Daarnaast wil ik, om mij nog wat zekerder te gaan voelen, na het afsluiten van deze opleiding, aanvullende 
cursussen/workshops gaan doen op het gebied van creatieve therapie en coaching. 
 
Een ander praktisch knelpunt is hoe ik aan cliënten/cursisten kom. In mijn omgeving ken ik niet veel mensen 
die daar in geïnteresseerd zijn of er voor open staan. Het buiten mijn directe omgeving zoeken naar mensen 
vind ik nog lastig. Ik wil mij niet opdringen. Dat is ook vooral een struikelblok als ik er aan denk dat ik er mijn 
werk van zou willen maken. Het acquireren lijkt mij heel moeilijk. 
 
Inmiddels heb ik naar aanleiding van de workshop die ik gegeven heb via het SWIB iemand gevonden die bij 
mij creatieve workshops volgt waarbij ik ook de therapeutische kant naar voren kan laten komen. Hierbij doe 
ik zelf ook mee, zodat ik zelf ook met behulp van het werkstuk dat ik gemaakt heb kan zien waar ik sta, waar 
ik tegenaan loop etc. Hierbij maak ik ook gebruik van de kennis die ik opgedaan heb uit de opleiding. 
 
Tevens ga ik vanaf half april eenmaal per week in het verzorgingstehuis bij mij in de gemeente een workshop 
mandala kleuren geven.  
 
Ik heb gemerkt dat één van de belangrijkste dingen is dat ik opensta, mijn ogen en oren open houd voor alles 
wat op mijn pad komt en wat mij kan leiden naar de richting die ik op wil gaan. Want op deze manier ben ik 
steeds een stap verder gekomen. Hierbij wil ik mijzelf wel de gelegenheid geven het in mijn eigen tempo te 
doen, want net als bij een cliënt zie ik soms bij mijzelf ook al waar ik heen zou moeten gaan, ken ik de theorie, 
vind ik dat ik het zou moeten doen, maar ben ik er ook nog niet aan toe om het te doen. Ik mag dan de tijd 
nemen om het te doen op het moment dat ik er klaar voor ben. 
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Bijlage 1 Vormen van creatieve therapie 
 
 

 Beeldende therapie:  
Bij beeldende therapie wordt gebruik gemaakt van beeldende activiteiten, zoals schilderen, tekenen, 
kleien, collages maken etc. Beeldende middelen worden ingezet om tot uiten en beleven van bewuste en 
onbewuste gedachten en gevoelens te komen. De problemen worden door beeldend werken ervaren en 
zichtbaar, en daarmee helder en bespreekbaar. Kenmerkend is dat de handen vaak heel goed ‘weten’ wat 
ze willen maken zonder dat het denken daaraan te pas komt. Een voordeel van beeldende therapie is, dat 
alle werkstukken bewaard kunnen worden zodat er later teruggekeken kan worden op het proces.  

 

 Muziektherapie: 
Bij muziektherapie wordt gebruik gemaakt van diverse vormen van geluid en muziek. Je kan hierbij denken 
aan een actieve vorm, waarbij het maken van muziek centraal staat of een receptieve vorm, waarbij door 
het luisteren naar muziek, stemmingen en gevoelens opgeroepen worden. 
Er zijn werkvormen die zich richten op het emotionele, fysieke, cognitieve en/of het sociale gebied. 
Muziek kan een sterke uitwerking op ons hebben en gebruikt worden als hulpmiddel om emoties te uiten 
en te ervaren en zichzelf te accepteren. Daarnaast is muziek een middel om met anderen te 
communiceren en mensen in beweging te brengen.  

 

 Danstherapie:  
Bij danstherapie wordt gebruik gemaakt van verschillende dans- en bewegingsmethoden en technieken. 
Door middel van dansen en bewegen krijgen emoties, gevoelens en herinneringen vorm. Klachten uiten 
zich in lichaam en beweging. Dit betekent dat je daar ook via lichaam en beweging verandering in kan 
aanbrengen. Het doen en ervaren staan centraal. Met beweging en dans is het mogelijk een parallel te 
leggen naar het dagelijks leven. Hierbij kan gedacht worden aan ‘leren ruimte in te durven nemen door te 
bewegen’, ‘jezelf te laten horen en zien door beweging en stem’, ‘leren bij jezelf te blijven en niet steeds 
met je omgeving bezig te zijn’. Doordat er heel direct gewerkt wordt met het lichaam en beweging, is het 
mogelijk eenvoudiger in contact te komen met emoties en deze te uiten en te verwerken. 

 

 Dramatherapie: 
Bij dramatherapie wordt gebruik gemaakt van het vermogen om te kunnen fantaseren en om alsof-spel te 
spelen. Er zijn verschillende vormen die gebruikt worden, zoals rollenspelen en improvisatiespel. Hierbij 
kan ook gebruik gemaakt worden van attributen zoals maskers. Je speelt jezelf of een rol voor anderen of 
met anderen. Dramatherapie richt zich op het uitbeelden van gevoelens. Doordat het om spel gaat biedt 
het een veilige mogelijkheid weggestopte emoties te uiten en om te experimenteren met nieuw gedrag. 
Daarnaast kan het helpen om op een andere manier tegen dingen aan te kijken.  

 

 Psychomotorische therapie: 
Bij psychomotorische therapie wordt o.a. gebruik gemaakt van diverse spelvormen, lichaamsgerichte 
interventies en bewegingssituaties. Hierbij is het ervaren en beleven van het eigen lichaam belangrijk. 
Daarnaast kan in groepsverband interactie met anderen een belangrijk onderdeel zijn; het samen spelen, 
competitie, maar ook vertrouwen op elkaar en steun bieden. Je leert lichaamssignalen, gevoelens en 
gedragspatronen te herkennen en te begrijpen. Het is een veilige manier om nieuwe ervaringen op te doen 
en ander gedrag uit te proberen en probleemsituaties anders te benaderen en/of beperkingen te 
accepteren. 
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Bijlage 2 Extra voorbeelden van werkvormen 
 
 

 Samenwerken, elkaar leren kennen, ben je volger of leider: De kinderen zitten met zijn tweeën 
tegenover elkaar. Ieder heeft een kleur krijt gekozen. Beiden tekenen tegelijkertijd op een vel A3 papier 
zonder krijt van het papier te halen en zonder te praten. Nabespreken: Bleef je ieder op je eigen kant, ging 
je ook naar de ander toe. Volgde je de ander of volgde de ander jou. Durfde je op de kant van de ander te 
komen. Durfde je te volgen of te leiden? Hoe is het om te leiden, te volgen? Hoe voelt het als een ander 
ook in jouw tekening tekent? 

 Met de kennis die de kinderen naar aanleiding van de nabespreking hebben opgedaan doen ze de 
oefening nogmaals. Nabespreking: Was het nu anders? Wat was er anders? 

 

 Kan ik loslaten, wil ik invloed hebben, kan ik inspelen op wat een ander is begonnen, durf ik in een 
ander zijn tekening te tekenen, voel ik mij daar vrij genoeg in, etc: Ieder kind maakt een begin van een 
tekening. Na een paar minuten wordt de tekening doorgeschoven en tekenen ze verder op de tekening 
van degene waar ze de tekening van gekregen hebben. Na een paar minuten wordt de tekening weer 
doorgeschoven. En zo verder tot de tekeningen helemaal rond zijn gegaan of tot dat het genoeg is. 
Nabespreking: Hoe was het om je tekening door te moeten geven? Hoe was het om verder te gaan in een 
tekening van een ander? Hoe bepaalde je wat je tekende in de tekening van de ander? 

 

 Evenwicht, zelfvertrouwen, stevigheid: Met gebruik van visualisatie stellen de kinderen zich voor dat ze 
met beide benen op de grond staan en zich voelen als een boom. De benen zijn als wortels met de aarde 
verbonden. Zwaar en stevig. Met wortels tot diep in de aarde. Het bovenlichaam is lichter. Bladeren 
zwieren in de wind. De hoogste takken raken de zon. Meestal blijkt dat kinderen eerst makkelijk zijn om te 
duwen. Maar na deze oefening staan ze steviger met beide benen op de grond. Kinderen vinden dat vaak 
een grappig gevoel en het kan ze zelfvertrouwen geven. Nabespreking: Voelde je verschil voor en na de 
boom? Welke verschil voelde je?  

 

 Hoe ziet een ander mij, hoe zie jij een ander: De kinderen maken een cadeautje voor een ander kind 
waarvan ze denken dat dat kind het leuk zal vinden. Dit kind kan iemand zijn die ze al goed kennen, maar 
kan ook juist iemand zijn die ze nog niet zo goed kennen. Hierbij houden ze in gedachten wat ze weten 
van de ander, wat vindt die ander leuk, wat voor een persoon is die ander. Nabespreking: Wat vind de 
ontvanger van het cadeautje, past het bij hem/haar? Hoe is het om een cadeautje te krijgen wat iemand 
speciaal voor jou gemaakt heeft? Waarom heeft de gever voor dit cadeautje gekozen, waarom past dit bij 
de ontvanger? Klopt deze gedachte volgens de ontvanger? Hoe was het om een cadeautje te maken dat 
echt bij de ander past? 

 

 Hoe zie ik mijzelf: De kinderen nemen een periode in je leven in hun gedachten, dit kan het huidige 
moment zijn of een periode in het verleden. Laat ze deze periode tekenen in de vorm van een pad. Daarna 
tekenen ze waar hun pad loopt, in de bergen, door weilanden, door een bos, in een stad of dorp of … ? Ze 
tekenen wat er aan het begin is, waar de weg naar toe gaat, waar zij zichzelf bevinden.  
Nabespreking: Waar staat jouw weg voor? Waarom heb je voor die route gekozen? Waar ben jij en waar 
gaat de weg heen? 

 

 Geven en nemen, loslaten, creativiteit ontwikkelen, concentratie: Twee kinderen zitten tegenover 
elkaar. Tijdens de opdracht hebben de kinderen hun ogen dicht. Beide hebben een bolletje klei in hun 
handen. Ze voelen eerst de klei die ze in hun handen hebben. Daarna kneden ze de klei tot een eigen 
bedachte vorm. Dan geven ze hun kleivorm aan de ander. Deze voelt ook weer eerst de vorm. Wat heeft 
de ander ervan gemaakt. Dan mogen de kinderen de vorm veranderen. Na een tijdje wordt de kleivorm 
weer teruggegeven aan de ander. Nabespreking: Hoe vond je het om te doen? Hoe vond je het om je 
kleivorm aan de ander te geven en die van de ander te krijgen? Hoe was het om jouw vorm, veranderd 
terug te krijgen en hoe was het om de vorm van de ander te veranderen? 

 


