training toegepaste
vaktherapie
drama en beeldend

Mindfulness; Ontwikkelingspychologie en
Kunsttheorie. De psychopathologie gaat
over Hechtingsproblematiek;
Persoonlijkheids stoornissen; PTSS en
Dissociatie; ASS; Angst en Depressie.

Het Speelvlak biedt komend cursusjaar
2017-2018 een Training Toegepaste
Vaktherapie voor (startende)
Dramatherapeuten en Beeldende
therapeuten aan.

De data van de trainingsdagen zijn: 30
september 2017; 25 november 2017;
16 december 2017; 10 februari 2018;
10 maart 2018; 7 april 2018. Een
trainingsdag duurt van 10.00-17.00 uur.
De locatie is Het Speelvlak in Amersfoort.

In deze training ligt de nadruk op doen en
ervaren. De deelnemers mogen aan het
einde van de 6 trainingsdagen verwachten
dat hun kennis van actuele psychologische
stromingen en gangbare psychopathologie
is vergroot. Maar vooral dat ze vaardiger
zijn om dit naar hun kunstvorm te
vertalen.
De training wordt gegeven door
wisselende ervaren drama- en beeldende
therapie docenten. De deelnemende
dramatherapeuten werken in een
dramaruimte. De beeldende therapeuten
in een aangelegen atelier. Elke
trainingsdag zijn er gemeenschappelijk
momenten waardoor ook een beeld van de
kracht van de andere kunstvorm ontstaat.

Accreditatie bij het Register Vaktherapie is
aangevraagd.
Aanmelden kan tot 1 september 2017 via
het mailadres info@hetspeelvlak.nl. Of via
aanmelden op www.hetspeelvlak.nl. Onder
vermelding van: Aanmelding TTV 20172018, met NAW gegevens (met telnr),
jouw kunstvorm, organisatie of praktijk en
doelgroep(en). Je aanmelding is pas geldig
als ook het bedrag voor de training is
overgemaakt. Er zijn bewust maar een
beperkt aantal plekken.

Zowel de groep met dramatherapeuten als
met beeldende therapeuten bestaat uit
maximaal 6 deelnemers. Dus veel ruimte
voor verdieping.

Voor de Training Toegepaste Vaktherapie
van 6 trainingsdagen inclusief studiemateriaal dien je bij aanmelding €495,over te maken naar rekeningnummer:
NL91 ASNB 0708 3345 55 t.n.v.
M.A.Willemsen Het Speelvlak o.v.v. TTV
17-18 en je naam + achternaam. Er is een
mogelijkheid voor een betalingsregeling.

Stromingen die aan de orde komen zijn:
MBT; Schematherapie; Narratieve
therapie; CGT en DGT;

Ga voor meer informatie over de training
en de docenten naar:
www.hetspeelvlak.nl/trainingen/

plaats om te zijn
ruimte om te worden

