
 

 

 

 

 

  VervolgMODULE  

Korte werkvormen 

Verhalen in beweging  

 

Postel  

26-28 oktober 2018 

1-3 februari 2019 

                     

 

EEN OPLEIDING  

In het eerste weekend richten we ons  

op het beleven  

van enkele korte werkvormen  

en het stapsgewijs oefenen.  
In het tweede weekend verwerken we 
de eigen voorbereidingen  
en zijn we elkaars begeleider.  
 

VOOR WIE?  

Voor ieder die al ooit  
ieen basisvorming bibliodrama volgde 
en zich intens (verder) wil bekwamen 
in het begeleiden van korte 
werkvormen.  
Voor wie nieuwe inspiratie en 
vaardigheden wil opdoen  
met korte werkvormen… 
Een intake gesprek is een voorwaarde 
voor wie bij een andere organisatie 
een vorming volgde. 
 
   

 

BIBLIODRAMA  

Na een basistraining 
is het verder oefenen  
met een waaier aan werkvormen  
de volgende stap.  
Deze module nodigt de deelnemers 
uit  
om nog meer " aan de lijve" te 
ondervinden  
wat (Bijbel- en andere) verhalen  
ons te bieden hebben.  
We verkennen met begeleidersogen  
diverse korte werkvormen  
bruikbaar in groepen en in 
klasverband.  
We oefenen  
het begeleiden van deze 
werkvormen 
en zijn hierbij elkaars proefpersoon. 
Ieder probeert  
in de eigen omgeving uit.  
 
 
Na deze module kan je  
op zelfstandige wijze  
met heel wat bibliodrama werkvormen 
aan de slag.  
 
Het opleidingsteam is beschikbaar  
voor hulp en feedback ook na de training.  
 



 

 

Module Korte werkvormen 

Doelen  

• Ervaring opdoen met de veelzijdigheid en 

diepgaande werking van bibliodrama door 

het zelf te spelen.  

• Beeld en symbooltaal, lichaam en 

beweging, woord en ritueel leren hanteren. 

• Diverse manieren om een groep op te 

warmen en “speelklaar” te maken 

ontdekken en oefenen.   

• Diverse aspecten van open communicatie 

en intervisie oefenen  

• Creatief omgaan met bewuste en 

onbewuste persoonlijke en 

groepsprocessen.  

• Inzicht in de gehanteerde methodes.  

• Reflectie bij het begeleiden en de 

begeleidershouding.  

Werkwijze  

• ‘Leren door te ervaren’ .  

• Demonstraties.  

• Lectuur ( vooraf)  

• Reflectiemomenten 

• Intervisie  

• Theoretische input.  

 

Deze training leert je in respect om te gaan met 

je eigen grenzen en die van anderen.  

 

 

 

Praktische informatie  

Plaats:   
Gastencentrum Abdij Postel,                   

Abdijlaan 16 
2400 Mol 

 
 

Wanneer:  
van vrijdag 26 oktober 2018 17.30 uur  
tot  zondag 28 oktober 2018 16 uur. 

EN  
van vrijdag 1 februari 201917.30 uur  
tot  zondag 3 februari  2019 16 uur. 

Uren onder voorbehoud.  
  

Kostprijs: € 400 
(cursus, verblijf, maaltijden inclusief)   

Voor prijsreductie  
(student , vervanginkomen…) 

gelieve contact te nemen.  
 

Meer informatie over bibliodrama 
https://www.hetleerke.com/

bibliodrama.html 

https://www.kuleuven.be/thomas/
page/bibliodrama/ 

 

 

Begeleiding  
Het Leerke en gastdocenten 

Inschrijven:  
voor 1 september 2018   

door het inschrijvingsformulier op  
www.hetleerke.com/contact  

in te vullen  
en  door € 400 te betalen op   

BE81 0017 9046 7224   
met vermelding  
van je naam en  

Module korte werkvormen 
Bibliodrama  

 
Georganiseerd door  

VZW Het Leerke 

P.a. Jes Bouwen  

+32 475 328 340 
agnesbouwen@telenet.be 
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