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Praktische gegevens voor de 7 holistische studierichtingen:

OPLEIDING GENEZEND TEKENEN
Tekendocent / Coach beeldend / Tekentherapeut

OPLEIDING CREATIEVE COMMUNICATIE
- Tekenen met en voor kinderen Kindertekendocent / Kindercoach beeldend / Kindertekentherapeut
Extra studiejaar:

zie de aparte folder Tekentaal lezen

TEKENTAAL LEZEN voor je beroepspraktijk

Alle activiteiten vinden plaats in:

DE KOLAM
Tekenschool voor kunst en communicatie

Laarstraat 77 7201 CC Zutphen
- Leslocatie, secretariaat, tuinatelier, sessieruimtes, winkeltje E-mail:
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Lisa Borstlap
Directrice en initiator
De mens
herschept zichzelf,
zolang hij leeft

Gestart in 1984

De lessen
en studiemateriaal

Onderzoek
en achtergrond

Voor je ligt de studiegids van de Opleiding Genezend Tekenen en de
Opleiding Creatieve Communicatie. Hierin vind je alle informatie
om te kiezen uit de verschillende studierichtingen die opleiden tot
bijzondere beroepen: Holistisch (Kinder) Tekendocent,
(Kinder) Coach Beeldend en (Kinder) Tekentherapeut.
Samen met het docententeam, nodig ik je uit de studiegids door te
lezen, de website te bezoeken en kennis te komen maken op een
Introductiedag. We verwelkomen je graag in één van onze
studierichtingen! Lisa Borstlap
De Opleiding GENEZEND TEKENEN is sinds 1984 ononderbroken bezig zichzelf te
vernieuwen en te kwalificeren. Ontstaan vanuit een maatschappelijke psychosociale
behoefte is de opleiding uitgegroeid tot 6 studierichtingen met een eigen beroepsvereniging en heeft een groot nationaal en deels internationaal netwerk. Er is een toenemend
draagvlak in de maatschappij, jeugdzorg, outplacement, curatieve en preventieve gezondheidszorg voor het beeldend werken. Het beroep tekentherapeut en tekendocent is
al sinds meer dan 15 jaar erkend als zelfstandig beroep.
Jaarlijks studeren er ca. 150 studenten aan de opleiding onder bezielende begeleiding van
10 medewerkers.
Door de praktijkgerichte lessen is het studieklimaat inspirerend, zeer toegankelijk en
direct toepasbaar. Vanaf de eerste lesdag werk je al met proefpersonen om je observatie
te scholen.
De opleiding werkt volgens interactieve leerprincipes, waarbij de student kennis, inzicht,
vaardigheden, een beroepsmatige houding en groepsprocessen leert toepassen.
Per lesdag worden thema’s aangeboden en ondersteunt in een schriftelijke module van
30 tot 70 pagina’s achtergrondinformatie, oefeningen en werkthema’s met praktijkvoorbeelden.
Door veel zelfreflecties rond de studiethema’s, zelfonderzoek en het eigen maken van de
werkvormen, kan er met recht gesproken worden van een doelgerichte vakkundigheid.
Na 35 jaar onderzoek naar de wetmatigheden van de beeldtaal in de creatieve en
energetische vormgeving, kan een snelle diagnose gesteld worden n.a.v. een hulpvraag
of doel.
De opleiding hanteert het werkmodel van de psychosynthese en put uit vele psychologische en cultuurhistorische mensvisies. De student kan zich zowel in de breedte als in de
diepte ontwikkelen.
Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen bewust en onbewust, tussen hersenfuncties en motoriek, tussen denken, voelen en emoties en de complexiteit van onze wil.
Recentelijk wetenschappelijk onderzoek wordt geïntegreerd in de lesstof.
Wie schrijf die blijft, maar wie tekent geeft zichzelf direct bestaansrecht en kan zijn
eigen werkelijkheid opwaarderen en herscheppen. “Ik teken voor het leven!”

© Lisa Borstlap
Opleiding Genezend Tekenen
en Creatieve Communicatie
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De opleiding biedt zes studierichtingen aan vanuit een holistische mensvisie.
6 zelfstandige beroepen, die zowel voor de scholing van creatieve communicatie
en autobiografische processen, als in de complementaire zorg, als docent,
coach beeldend en therapeut opleiden tot een diploma.
Studierichtingen

1) Tekendocent
(3 jaar)
2) Coach Beeldend
(3 jaar)
3) Tekentherapeut
(4,5 jaar)
4) Kindertekendocent
(2 jaar)
5) Kindercoach Beeldend (3 jaar)
6) Kindertekentherapeut (4 jaar)
Alle lesroosters kun je vinden op www.kolam.nl
Je hoeft niet te kunnen tekenen of al kunstenaar te zijn, maar wel motorisch
flexibel en vooral leergierig!

Studieroutes
overzicht en
overstap mogelijkheden

Erkenning
CRKBO

De Opleiding Genezend Tekenen is officieel erkend door
het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs als aanbieder
van beroepsgerichte scholing. Daarmee geeft het CRKBO
aan, dat het aanbod van de Opleiding Genezend Tekenen
aan haar kwaliteitseisen voldoet. Bovendien zijn de
scholingstrajecten van de Opleiding al sinds 1989 jaar
vrijgesteld van BTW omdat wij mensen opleiden tot een
volwaardig zelfstandig beroep. Het CRKBO toetst de kwaliteit van het scholingsaanbod door middel van een audit,
waarbij onder meer gekeken wordt naar de duidelijkheid
van de informatievoorziening en de waarborgen voor de
kwaliteit van de opleidingstrajecten.
De lessen worden jaarlijks geactualiseerd met de laatste nieuwtjes en wetenschappelijke
ontdekkingen rond de kunstzinnige lichaamsgerichte psychotherapie.
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Aanmelden

Aanname

Eigen werk

Je kunt je aanmelden voor de opleiding via www.kolam.nl. Je ontvangt een bevestiging
van ontvangst. Wij gaan ons dan in je verdiepen, de vaak uitvoerige levensbeschrijvingen
worden zorgvuldig gelezen en er wordt afgewogen en overlegd bij welke mentor je
het beste een aannamegesprek kunt houden.
Voor alle studieroutes is een aannamegesprek verplicht. Je krijgt hiervoor een oproep van
een mentor van de opleiding. Samen maak je een afspraak en kun je de inhoud van de
opleiding bespreken. Het gesprek duurt ongeveer anderhalf tot 2 uur, waarbij vooral ook
wordt gekeken of dit het juiste moment is om met de opleiding te starten.
Het aannamegesprek is tevens een persoonlijke kennismaking met enkele typische aspecten van het vak tekentherapie.
Je brengt ook iets mee van je vroegere werkstukken en doet wat lichaamswerk. Je opties
voor dit vak worden zorgvuldig afgewogen. Je stelt alle vragen die je nog bezig houden
rond de studie, jouw levenssituatie en beroepsmogelijkheden.
De aanname docent blijft voorlopig ook je mentor, voor je verdere studietijd. De mentor
zal je belangen behartigen tijdens docentenvergaderingen. De mentor zal na het gesprek
overleggen met het docententeam over je toelating.
De definitieve toelating krijg je schriftelijk, kort na het aannamegesprek.
Je wordt altijd eerst aangenomen voor een jaar of de hele basistraining van 2 jaar.
Voor je beroepskeuze krijg je dan weer extra advies na en tijdens de leertherapie.
Omdat de opleidingsinhoud zo uniek is en het lezen van de diagnostische tekentaal jaren
van rijping vergt, is vrijstelling helaas niet mogelijk.

Introductiedag

Groepsgrootte

Stilstaan bij je
proces via
mentorgesprekken
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Wij raden je aan om deel te nemen aan een introductiedag. Je kunt dan beter inschatten
waar je voor inschrijft. Je moet rijp zijn om de studiedruk aan te kunnen, in een
groep kunnen functioneren, verbaal en mentaal op HBO niveau kunnen studeren, je kunnen inleven in anderen, zelfreflecties doen en trouw zijn aan gestelde doelen om het voornamelijk praktische huiswerk aan te gaan.
Een groep start bij minimaal 8 en maximaal 24 deelnemers.
Bij minder dan 8 aanmeldingen voor een groep wordt in overleg met de aankomende
studenten naar een passende oplossing gezocht.

Twee keer per jaar word je aangeraden een mentorgesprek te houden. Je brengt dan zelf in
wat je wilt bespreken. Dat kunnen persoonlijke dingen zijn waar je tegen aanloopt, je vorderingen of vragen rondom verder studeren en keuzes maken.
Elke lesdag wordt begonnen met een welkomstrondje en kringgesprek over de werking van
de afgelopen les. Vooral het werk van je proefpersonen wil je dan graag eens laten zien, de
tekentaal lezen of je eigen werkstukken. De 2 evaluatieavonden per jaar met je groep helpen je om elkaar goed te leren kennen en je werkwijze of werkmappen te tonen.

De
beroepsvereniging

Je kunt je direct (eerst als aspirantlid en na het behalen van je diploma als werkend lid) aansluiten
bij de landelijke beroepsvereniging “Tekentaal” (zie www.tekentaal.nl) ter bevordering van tekentherapie in Nederland. Je ontvangt dan o.a. het blad “Stroom in beeld” en kunt studiedagen
bijwonen. De opleiding en de beroepsvereniging organiseren nascholing en bijzondere studiedagen. Je volgt tenminste 2x per jaar zulke studiedagen en krijgt hier een certificaat voor.
Je wordt geacht intervisie en supervisie te volgen. Dit versterkt je werk, verantwoordelijkheid en
collegialiteit. - Supervisie, naschoolse projecten en intervisie groepjes worden naar behoefte georganiseerd door de beroepsvereniging.
De vereniging Tekentaal is aangesloten bij de RBCZ Register Beroepsbeoefenaren
Complementaire Zorg Door aansluiting bij de RBCZ kunnen behandelkosten vanuit de
aanvullende verzekering eventueel vergoed worden door zorgverzekeraars.

Onderbreken van je
studie

Je kunt studeren op maat. Als je eventueel moet onderbreken, pak je de studie later weer op in een
volgende groep. Het volwassen leven kent veel ups en downs en soms moet je iets langer over een
studie doen om het je eigen te maken. Stap weer in waar je uitgestapt bent. Als time-out kun je een
individueel procesjaar of kunstzinnige cursussen volgen. Info hierover ligt op school of volg je op
de website. Je hebt een eigen mentor met wie je kunt overleggen hoe verder.

Aanwezigheid

Lessen inhalen

Betaling

Restitutie

Studiekosten

De lesdagen zijn altijd van 10.00 tot 18.00 uur. Wij hanteren een aanwezigheidsplicht van 90% van
de lesuren. Een dag missen die niet ingehaald kan worden in hetzelfde studiejaar valt hieronder,
maar dus ook te laat komen of te vroeg weggaan. Bij minder dan 90% aanwezigheid kan de student
niet doorstromen naar het volgende studiejaar. De opleiding hanteert een studenten-volg-systeem en
alle contacturen en huiswerk taken worden zorgvuldig bijgehouden.
Als er meerdere groepen starten kan je een gemiste les in een andere groep inhalen. Als dat niet
meer mogelijk is haal je zoveel mogelijk de les in via een medestudent en volgt die les in het jaar
daarop alsnog. Je betaalt dan € 20,- per ingehaalde les. Mocht je als afgestudeerde nog eens een les
willen bijwonen, omdat er misschien nieuwe thema’s bijkomen of dieper uitgewerkt zijn, betaal je
een lesdagtarief.
Betaling is mogelijk o.a. in 3 termijnen volgens een betalingsovereenkomst met factuur die je ondertekent
samen met de inschrijf voorwaarden. Alle studiekosten worden via de bank overgemaakt.
Mocht je na je toelating 1 maand voor aanvang toch nog afzien van deelname, dan worden er administratiekosten in rekening gebracht. Je bent dan al in ons bestand ingeboekt met al je documentatie die je terug gestuurd krijgt. Restitutie van het studiegeld is na aanvang van je studie niet meer mogelijk. Je moet je ook
schriftelijk afmelden. Jouw plaats kan halverwege niet meer door een ander worden ingenomen.
Wel mag je het jaar daarop voor hetzelfde tarief verder studeren, als je het volledige studiegeld al betaald hebt
zonder de 5% verhoging die we per studiejaar moeten toepassen.
Bij niet op tijd te betalen wordt € 10,- extra aan administratiekosten in rekening gebracht.
Voor de diverse studiejaren staan de studiekosten op pagina 16.
Het lesgeld is altijd inclusief moduleboeken en de dagverzorging, dit zijn:
alle soorten papier, klei, verf enz. ook voor thee, koffie, koek en soms een lunchsoep of fruit.
De factuur die aan het begin van het studiejaar verstuurd wordt kan door de student voor de belastingdienst
gebruikt worden. Evt. kan er ook nog een uittreksel van het boekhoudprogramma na ontvangst van de volledige betaling gestuurd worden. Dit alleen echter op aanvraag.

Bijkomende kosten

Starterspakket

Subsidie
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Iedere student krijgt een mentor toegewezen. Het is raadzaam om 2 x per jaar een studie functioneringsgesprek te houden op holistische basis. De mentor heeft een frisse kijk op je ontwikkeling en je gestelde doelen.
Per gesprek van ca. 1½ uur rekent de mentor zijn eigen uurtarieven. Extra gesprekken, het bijwerken van lessen en werkstukken, eindpresentaties en/of bijscholing, worden in rekening gebracht van de mentor. Steeds in
wederzijds overleg. Materiaalkosten in de eerste twee jaren en enkele studieboeken vanaf het derde
jaar kunnen variëren van € 50,- tot € 100,- per jaar.
Je hebt een starterspakket nodig. Deze is geschikt voor de basistraining of opleiding creatieve communicatie
en omvat: 18 dikke Lyra kleurpotloden, 12 bijenwaskrijtblokjes, 2-gaats puntenslijper, doosje pastelkrijt, een
setje ecoline, passer en liniaal, papier in diverse soorten en maten.
Dit alles is tegen gereduceerd tarief te verkrijgen in de schoolwinkel. Circa € 75,waar ook alle papiersoorten en verf beschikbaar zijn voor je praktijk tegen winkel-gereduceerde prijzen.
Je kunt ook eerst je eigen tekenmateriaal gebruiken.

Voor hen die langere tijd uit het arbeidsproces zijn, voorziet de Sociale Dienst of het UWV soms in
de kosten of een deel daarvan. Als omscholing kun je bij het UWV terecht, of je betreffende
werkgever. Je moet wel aan de dan geldende voorwaarden voldoen en niet al eerder een volledige
studie vergoed hebben gekregen. Bespreek dit tijdens je aannamegesprek.

1ste studiejaar - Basistraining
Studieduur:
1 jaar (20 lesdagen)
van januari t/m december
1 lesdag per twee weken.
Studiekosten:
De studiekosten vind je op
pagina 14 en kunnen in
3 termijnen betaald worden.
Vooropleiding:
HBO. Heb je geen HBO
vooropleiding, dan testen we
tijdens de aanname-procedure
je verbale, mentale, psychosociale
en empathische vaardigheden.
Minimum leeftijd is 23 jaar.
Leerboeken:
Bij elke lesdag krijg je een Module.
Per les worden (delen van)
studieboeken geadviseerd.
Studietijd en huiswerk:
De lesdagen zijn van 10:00 – 18:00
Daarnaast moet je voor het
huiswerk rekenen op 3-6 uur
studie per week.
Dit bestaat uit bestuderen van de
modules en literatuur,
kunstzinnige opdrachten,
zelfreflecties en oefenen
met proefpersonen.
Certificaat met competenties:
Je hebt de lessen gevolgd, het
huiswerk (18 taken) voldoende
gemaakt en een eindpresentatie
(schriftelijk en mondeling) gegeven
Doorstudeer-mogelijkheden:
Na het behalen van het certificaat
kun je doorstuderen in het 2de
autobiografische basisjaar, of in
overleg in het Verdiepingsjaar
Holistisch Kinder Tekendocent of
Kinder Coach Beeldend.
Begeleiding:
Je wordt begeleid door een team
van 8 docenten, een
huiswerkdocent en
een persoonlijke mentor.
In je klas krijg je een maatje.

De basistraining Genezend Tekenen duurt
2 jaar en is verplicht en onmisbaar als je je
diploma als Holistisch Tekendocent, Coach
Beeldend, of Tekentherapeut wilt halen.
Het legt in 2 jaar een stevig fundament om
je eigen stijl en methode in een van deze
afstudeer richtingen te realiseren.
Je kunt dit studiejaar ook volgen voor
eigen ontwikkeling als kunstenaar en om
kennis te maken met de basisonderdelen
en vaardigheden van Genezend Tekenen.
Het eerste jaar van de Basistraining is verkennend, onderzoekend en ervaringsgericht. Je gaat door de vele oefeningen en thema’s zelf ervaren wat het genezend
tekenen met je doet. Je werkt aan diverse thema’s, die het basisgereedschap gaan
vormen voor je vak. Je hoeft niet te kunnen tekenen, we vragen wel van je dat je
flexibel bent en hier stappen in wilt zetten; want oefening baart kunst!
De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
- Psychologische, filosofische, educatieve en cultuurhistorische aspecten van
de onderwerpen die genoemd worden op het lesrooster (zie www.kolam.nl).
- Allerlei tekenoefeningen en andere vormen van beeldende expressie over het
betreffende lesonderwerp
- Ontwikkeling van je eigen tekenvaardigheid, beeldende expressie en de
verwoording daarvan
- De relatie van de thema’s met lichaamsfuncties en hoe je die kunt toepassen
- Werken met proefpersonen en observatietechnieken
- Aanleggen van inspiratiemappen
- Nonverbaal gesprek op papier: samen interactief tekenen en dit nabespreken
- Kennismaken met het psychosynthese werkmodel met drie
bewustzijnsgebieden en uitleggen waar beelden vandaan komen
- Inductietechnieken als voorbereiding voor een teken- of schilder-opdracht
- Tekentaal lezen vanuit K.I.E.S.T.
(Kleur, Interactie, Energie, Symboliek, Tijd/ruimte)
- Tekeningen lezen en betrekken op je eigen levenssituatie.
De 4 huiswerktaken bij elke les zijn:
Een zelfreflectieopdracht
Materiaal verzamelen voor je inspiratiemappen.
Met een proefpersoon thema’s of een oefening doen; leren counselen
Een kunstzinnige opdracht.
Je sluit het 1ste jaar af met een eindpresentatie van een half uur, over één van
de lesonderwerpen en hier maakt je ook een schriftelijk, beeldend verslag van.
In alle verdere studiejaren grijp je terug op de basisvaardigheden en thema’s
van dit eerste jaar die je als modulewerkboeken krijgt .

Nog vragen?
Bel gerust voor advies en
antwoorden op je vragen naar:
ons secretariaat: 0575-470553
(Ma, do van 9-13 uur)
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2 de studiejaar - Basistraining
Studieduur:
1 jaar. 13 lesdagen
van januari t/m juli
en 7 leertherapiedagen
van september t/m december.
1 lesdag per twee weken
Studiekosten:
De studiekosten vind je op
pagina 14 en kunnen in
3 termijnen betaald worden.
Vooropleiding:
Je hebt het eerste basisjaar van
de opleiding Genezend Tekenen
afgesloten.
Leerboeken:
Bij elke lesdag krijg je een Module.
Per les worden (delen van)
studieboeken geadviseerd.
Studietijd en huiswerk:
De lesdagen zijn van 10:00 – 18:00
Daarnaast moet je voor het huiswerk
rekenen op 3-6 uur studie per week.
Dit bestaat uit het lezen van de module en schrijven en tekenen van je
autobiografie voor de zomer en individuele opdrachten na de zomer.
Certificaat met competenties:
Je hebt de lessen gevolgd, de autobiografie geschreven en getekend en
7 leertherapie-dagen gevolgd bij een
leertherapeut van de opleiding.
Doorstudeer-mogelijkheden:
Na het behalen van het certificaat
kun je doorstuderen voor
Holistisch Tekendocent of
Coach Beeldend voor
volwassenen of kinderen.
Begeleiding:
Je wordt begeleid door een team
van 8 docenten, een leertherapeut en
een persoonlijke mentor.
Nog vragen?
Bel gerust voor advies en
antwoorden op je vragen naar:
ons secretariaat: 0575-470553
(Ma, do van 9-13 uur)

pagina 6

Het tweede jaar van de basistraining werk je via de beeldtaal aan je autobiografie
en gaat je inleven in alle leeftijdsfasen.
Je leert onder begeleiding veelvuldig tekeningen lezen, het zelfhelend vermogen
waarnemen en voelen en in kleine groepen en de hulpvraag stellen.
De autobiografie, die je voor de zomervakantie inlevert bij de leertherapeut is de
basis voor de leertherapie in het tweede deel van dit studiejaar.
Autobiografie (eerste deel van de basistraining, 13 lessen tot de zomer):
Elke les staat in het teken van een levensfase. Hierbij wordt je eigen geschiedenis
zorgvuldig in beeld gebracht, vol anekdotes over je vele subpersonen.
De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
- De ontwikkelingspsychologie van elke levensfase
 Onderzoek naar de rode draad in je leven; hoogte en dieptepunten
- Onderzoek naar je valkuilen, overtuigingen, opvoeding en kwaliteiten
- Tekeningen maken van je eigen levensfasen, ook waar geen foto’s van zijn,
zoals voor de geboorte, tijdens je verblijf in de baarmoeder, je geboorte enz.
- Inductie naar oeroude herinneringen die heel bruikbaar blijken en inzicht geven
waarom je in dit gezin in deze tijdgeest en in dit land geboren bent en wat je missie
of zoektocht in dit leven is.
- Onderzoek naar kenmerken van alle leeftijdsgroepen zodat je gaat voelen waar je het
meeste affiniteit mee hebt. Wil je later met kinderen, pubers, adolescenten, jonge of
rijpere volwassenen werken of liever in een centrum voor ouderen of in de terminale
zorg?
2 lesdagen staan helemaal in het teken van het lezen van tekeningen volgens
K.I.E.S.T. (Kleur, Interactie, Energie, Symboliek, Tijd/ruimte)
en kracht/zwakte analyse. Het huiswerk bestaat uit het tekenen
en schrijven van je autobiografie volgens een duidelijke structuur:
- Eigen tekentaal lezen en beschrijven
- Tekeningen aan je eigen levenservaringen koppelen
- Zelfreflecties maken over de verschillende leeftijdsfasen
en wat daar kenmerkend aan is.
LEERTHERAPIE (tweede deel van de basistraining - 7 dagen)
Na de zomer ga je in de leer bij een tekentherapeut aan huis om het vak te ondergaan in
een klein groepje van maximaal 4 studenten. Je ondergaat dan zelf tekensessies en bent
actief betrokken bij andermans sessies.
Je eigen getekende en beschreven autobiografie wordt daarbij ingezet als uitgangspunt.
Tijdens de leertherapie:
- Onderga en observeer je zoveel mogelijk verschillende Coach en Tekentherapie
sessievormen en hoe het lichaam daarbij wordt betrokken
- Krijg je observatieopdrachten
- Worden de sessies uitgebreid nabesproken
- Maak je sessieverslagen en zelfreflecties over het sessieproces,
met al je weerstand en schaduwkanten.
- Krijg je individuele huiswerkopdrachten
- Komen overdracht en tegenoverdracht, overtuigingen,
doorbreken van patronen, blokkades en weerstand aan bod.
- De processen die je doormaakt zijn nodig om je straks in anderen in te leven.
- Door het vak aan den lijve te ervaren en interactief betrokken te zijn tijdens
tekensessies van anderen krijg je een goed beeld van wat het vak inhoudt.

www.genezendtekenen.nl

Het 3de
studiejaar

Holistisch Tekendocent

Met het diploma Holistisch Tekendocent kun je als zzp-er, freelancer of in
dienstverband overal werken. Lesgeven in eigen open atelier en praktijk
aan huis behoren tot je vak. Evenals bijvoorbeeld in nieuwe tijd centra,
volksuniversiteiten, instellingen, jeugd-, ouderen- en welzijnswerk, in
Studiekosten: gevangenissen en naschoolse opvang.

Studieduur:
1 jaar (20 lesdagen)
van januari t/m december
1 lesdag per twee weken.

De studiekosten vind je op
pagina 14 en kunnen in
3 termijnen betaald worden.
Vooropleiding:
Je hebt de 2 jarige
basistraining gevolgd.

In dit studiejaar ga je je met alle leeftijdsfasen en doelgroepen verbinden
en doeltreffend op maat cursussen, workshops en lezingen ontwikkelen en
aanbieden. Met als doel het ontwikkelen van zelfexpressie en zelfinzicht
vanuit een holistische mensvisie.

Leerboeken:
Bij elke lesdag krijg je een Module.
Per les worden (delen van)
studieboeken geadviseerd.
Studietijd en huiswerk:
De lesdagen zijn van 10:00 – 18:0 uur
Daarnaast moet je voor het huiswerk
rekenen op 3-6 uur studie per week.
Dit bestaat uit bestuderen
van de modules en literatuur,
lessen maken en geven,
Open Atelier, lezing geven, verhalend
bordtekenen en een holistische les
geven aan onbekend publiek
Je maakt een aanzet tot een
website, folder, visitekaartje en PR.

De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
- Holistische lessen ontwerpen die logisch en boeiend zijn
- Lesopbouw en tijdbewaking; methodische en didactische vaardigheid
- Materialenkennis, kleur-, schilder-, teken, boetseer- en collagetechnieken
- Lichaamswerk toepassen rond je thema
- Lesopbouw en tijdbewaking
- Inductietechnieken als voorbereiding op je lesinstructies
- Open atelier houden voor onbekend publiek; ieder met een eigen thema
Diploma en examen: - Groepsprocessen en individuele processen begeleiden; ochtendrondje houden
Je kunt examen doen als het huiswerk - Vragen stellen, doorvragen, evalueren, hoorbaar luisteren, feedback geven,
en de examenonderdelen van 8 theoriehonoreren, confronteren
toetsen voldoende zijn. Het eindexamen bestaat uit het geven van een - Tekentaal lezen vanuit K.I.E.S.T.
Holistische tekenles, lezing vanuit de
(Kleur, Interactie, Energie, Symboliek, Tijd/ruimte).
beeldtaal en verhalend bordtekenen. - De bewuste en onbewuste informatie die in iedere tekening zit,
Beroepsmogelijkheden:
bewust maken bij de cursist en daarin de groep betrekken
Na het behalen van het diploma kun je - Je legt verbanden en maakt vertaalslagen vanuit autobiografische gegevens.
als Holistisch Tekendocent met
volwassenen gaan werken in eigen - Beroepsethiek, praktijkvoering en PR
praktijk, ambulant en op diverse - Het psychosynthese werkmodel met drie bewustzijnsgebieden hanteren
werkplekken. Je kunt lid worden van
en uitleggen waar beelden vandaan komen
de beroepsvereniging Tekentaal.
- Eigen strategie en stijl ontwikkelen
Begeleiding: - Je eigen proces doorleven, inzicht krijgen in je weerstanden en blinde vlekken
Je wordt begeleid door een team van - Ontwikkelen van houding, stem en taalgebruik
4 docenten, een huiswerkdocent
en een persoonlijke mentor. - Goed voor jezelf zorgen; gronden, aarden, vanuit de rust en stilte handelen
en spreken met heel je lijf. Oefeningen kunnen voordoen
Nog vragen?
Bel gerust voor advies en antwoorden
op je vragen naar ons secretariaat:
0575-470553 (Ma, do van 9-13 uur)

Het huiswerk bestaat uit 20 opdrachten die bestaan uit voorbeelden uitwerken
voor diverse presentatiemappen. Dit zijn tekenvaardigheid, kleur, textuur, collage en schildertechnieken en het ontwerpen van een lessenreeks van 6 lessen,
waarvan je er drie thuis geeft en feedback van je studenten meebrengt.
www.genezendtekenen.nl
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Het 3de
studiejaar

Holistisch Coach Beeldend

Studieduur:
1 jaar (20 lesdagen)
van januari t/m november
1 lesdag per twee weken.

Steeds meer mensen en organisaties willen onder begeleiding van een vakbekwame
coach het beste uit zichzelf en hun bedrijf halen. En inspelen op de snelle tijdsgeest.
In dit studiejaar leer je mensen begeleiden via het beeld dat ze maken van zichzelf,
hun werk, relaties en hun persoonlijke doelen.
Studiekosten: Je leert de (onbewuste) informatie die zichtbaar wordt in de tekening of ander
De studiekosten vind je op beeldend werk, vertalen naar concrete, praktische stappen.
pagina 14 en kunnen in Je krijgt inzicht in het menselijke falen en dromen en de noodzaak van een gezonde
3 termijnen betaald worden. wilsontwikkeling.
Vooropleiding:
Je hebt de 2 basisjaren van de
opleiding Genezend Tekenen gevolgd.
Leerboeken:
Bij elke lesdag krijg je een Module.
Per les worden (delen van)
studieboeken geadviseerd.
Studietijd en huiswerk:
De lesdagen zijn van 10:00 – 18:00
Daarnaast moet je voor het huiswerk
rekenen op 3-6 uur studie per week.
Dit bestaat uit bestuderen van de
modules en literatuur, oefensessies,
lezing voorbereiden, aanzet tot een
website/folder maken en verslagen
en zelfreflecties schrijven.
Diploma en examen:
Je kunt examen doen in december als
17 sessies voldoende zijn afgetekend
en de 8 toetsen en het overige
huiswerk voldoende gemaakt zijn.
Het examen bestaat uit het doen
van 2 sessies met één cliënt.
Beroepsmogelijkheden:
Na het behalen van het diploma kun je
een zelfstandige praktijk als Beeldend
Coach voor volwassenen starten.
Je kunt lid worden van de beroepsvereniging Tekentaal. Je kunt
verder studeren voor tekentherapeut.
Begeleiding:
Je wordt begeleid door een team van
4 docenten, een huiswerk-docent
en een persoonlijke mentor.
Nog vragen?
Bel gerust voor advies en antwoorden
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In dit studiejaar krijgt je een gedegen theoretische basis en
structuur om coach sessies vanuit de beeldtaal te geven, waarbij je samen met de cliënt door middel van beeldende expressie en lichaamswerk zijn doel helder krijgt. Van daaruit stel je
een persoonlijk coach-traject samen, waarbij de beeldende
werkstukken het uitgangspunt zijn.
Elke sessie geeft nieuwe inzichten, door deze te concretiseren
werkt het effectief op weg naar het realiseren van het doel.
De CB ruimt samen met de cliënt het ‘ruis en gruis’ op, wat het doel in de weg staat!
De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
- Sessiestructuur en verschillende sessievormen en verslaglegging oefenen (zie lesrooster)
- Tekenopdrachten ontwerpen en kunnen lezen, die aansluiten op het doel van de cliënt
- Beeldende expressie ervaringen aanbieden die de cliënt uitdagen om zijn wil te scholen
- Tekentaal lezen vanuit krachtzwakte analyse en andere modellen, zoals K.I.E.S.T.
(Kleur, Interactie, Energie, Symboliek, Tijd/ruimte)
- De bewuste en onbewuste informatie die in iedere tekening zit, vertalen naar het doel
- Werken met diverse materialen en technieken: tekenen, schetsen, textuur, schilderen,
boetseren, collages en energetisch werken
- Inzetten van systeemopstellingen, mindmappen, heelbeelden, inductietechnieken
NLP loopsessies, kernkwadranten, rollenspel en voice -dialoque
- Werken met symbolen, metaforen en subpersonen en die vertalen naar levensthema’s,
- Het lichaam en de celherinnering aanspreken en betrekken in elke sessie,
zodat het ‘inzicht’ beklijft
- Onderzoek naar doelgroepen en leeftijdsfasen met typische klachten
- Teambuilding en gezinscoaching, groepsprocessen kunnen begeleiden
- Confronteren en honoreren
- Bewust maken van gedragspatronen en remmende overtuigingen
- Inzicht in de persoonlijkheidsstructuur van de cliënt
- Problemen analyseren en oplossingen onderzoeken
- Omgaan met kritiek en lastige vragen van de cliënt
- Goed doorvragen, associëren en dissociëren en vooral humor inzetten.
- Het verband leggen tussen lichaam, emotie, gevoel, verstand, intuïtie en geest
- Structuur en tijd in je coachsessie bewaken
- Sessiemap aanleggen
- Beroepsethiek, praktijkvoering en PR
- Het psychosynthese werkmodel met drie bewustzijnsgebieden hanteren
en uitleggen waar beelden vandaan komen
- Eigen strategie en stijl ontwikkelen
- Je eigen proces (overdracht en tegenoverdracht) bewust worden
- Ontwikkelen van houding, stem en spreekvaardigheid

4de studiejaar - Tekentherapeut
Studieduur:
1 ½ jaar (30 lesdagen)
1 lesdag per twee weken.
Plus 3 extra dagen voor het
theorie en praktijkexamen.

Studiekosten:
De studiekosten vind je op
pagina 14 en kunnen in
3 termijnen betaald worden.
Vooropleiding:
Je hebt de 2 basisjaren en
een derde jaar van de opleiding
Genezend Tekenen gevolgd.
Leerboeken:
Bij elke lesdag krijg je een Module.
Per les worden (delen van)
studieboeken geadviseerd.
Studietijd en huiswerk:
De lesdagen zijn van 10:00 – 18:00
Daarnaast moet je voor het huiswerk
rekenen op 3-6 uur studie per week.
Dit bestaat uit bestuderen van de
modules en literatuur, oefensessies,
lezing voorbereiden, aanzet tot een
website / folder maken en verslagen en
zelfreflecties schrijven.
Diploma en examen:
Theorietoetsen en praktijkexamen,
dat bestaat uit een sessie van 1 uur
met een onbekende cliënt.
Beroepsmogelijkheden:
Na het behalen van het diploma kun je
een zelfstandige tekentherapie praktijk
starten. Je kunt lid worden van de
beroepsvereniging Tekentaal.
Begeleiding:
Je wordt begeleid door een team van
4 docenten, een huiswerkdocent en
een persoonlijke mentor.
Nog vragen?
Bel gerust voor advies en
antwoorden op je vragen naar
ons secretariaat: 0575-470553

Tekentherapie is een lichaamsgerichte,
psychotherapeutische en dieptepsychologische vorm van beeldende therapie.
De tekentherapeut gaat met het getekende
beeld van de ziekte of klacht aan de gang. Zij
werkt met het zelfhelend vermogen van de
cliënt. Het lichaam en de levensloop doen mee.
Teken- en schilderopdrachten geven door ermee
te counselen heel direct inzicht hoe de cliënt de
regie over zijn leven weer terug kan vinden.
In dit studiejaar oefen je met medestudenten en ook onbekende proefpersonen, die aan
de opleiding studeren of vertrouwd zijn met de opleidings-visies.
De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
- Mensbeeldvisies, ontwikkelingspsychologie in deze tijdsgeest
- Anamnese op nemen, intakesessie geven, de hulpvraag
helder krijgen, een behandelplan maken
- Het beeld dat de cliënt maakt van zijn klachten,
ziektebeelden en hulpvragen is het uitgangspunt van de sessie;
hoe houdt hij die in stand en wat is de winst en het leerproces ervan
- Autobiografische verbanden leggen en via inductie in regressie gaan
- Tekenopdrachten ontwerpen die aansluiten op de hulpvraag van de cliënt
- Sessiestructuur en verschillende sessievormen oefenen
- Tekentaal lezen vanuit krachtzwakte analyse en andere modellen, zoals
K.I.E.S.T. (Kleur, Interactie, Energie, Symboliek, Tijd/ruimte)
- De bewuste en onbewuste informatie die in iedere tekening zit, vertalen naar de
hulpvraag, het zelfhelend vermogen uit de tekening inzetten als huiswerk
- Trauma’s en blokkades uit de tekentaal signaleren
- Inzetten van systeemopstellingen, mindmappen, heelbeelden, visualisatietechnieken,
NLP, loopsessies, kernkwadranten, rollenspel en voice -dialoque
- Werken met symbolen, metaforen en subpersonen
- Het lichaam aanspreken en betrekken in elke sessie
- De 3 vitale intelligenties op een lijn krijgen
- Confronteren en honoreren
- Bewust maken van gedragspatronen en remmende overtuigingen
- Inzicht in de persoonlijkheidsstructuur van de cliënt
- Inzicht in psychologische processen en de zin van negatieve emoties
- Goed doorvragen, associëren en dissociëren en vooral met humor!
- Het verband leggen tussen lichaam, emotie, gevoel, verstand, intuïtie en geest
- Structuur en tijd in de therapiesessie bewaken
- Verslagen en sessiemap aanleggen met zelfreflecties
- Beroepsethiek, praktijkvoering en PR
- Het psychosynthese werkmodel met drie bewustzijnsgebieden hanteren
en uitleggen waar beelden vandaan komen
- Eigen strategie en stijl ontwikkelen
- Je eigen proces (overdracht en tegenoverdracht)
 Ontwikkelen van houding, stem en spreektaal; veilig kunnen vertalen op maat
- Verslag geven van de winst van tekentherapie en wat nog bleef liggen
Na dit studiejaar kun je als tekentherapeut individueel werken in eigen praktijk,
als creatief counselor, vanuit de psychosynthese.
In de gezondheidszorg, in outplacement bureaus, als autobiografisch
loopbaan-begeleider en vele andere vormen van proces-begeleiding.
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1ste studiejaar - Verkennend
TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN
Studieduur:
1 jaar (20 lesdagen)
van januari t/m december
1 lesdag per twee weken

Studiekosten:
De studiekosten vind je op
pagina 14 en kunnen in
3 termijnen betaald worden.
Vooropleiding:
Min. 23 jaar. HBO. Heb je geen
HBO vooropleiding, dan testen
we tijdens de aannameprocedure je
verbale, mentale, psychosociale en
empathische vaardigheden
Leerboeken:
Bij elke lesdag krijg je een module.
Per les worden (delen van) studieboeken geadviseerd volgens de
boekenlijst die door de opleiding
verstrekt wordt.
Studietijd en huiswerk:
De lesdagen zijn van 10:00 – 18:00
Daarnaast moet je voor het huiswerk
rekenen op 3-6 uur studie per week.
Dit bestaat uit bestuderen van de
modules en literatuur, kunstzinnige
opdrachten, zelfreflecties en oefenen
met proefpersonen.
Certificaat:
Je hebt de lessen gevolgd,
het huiswerk (17 taken) voldoende
gemaakt en een eindpresentatie
(schriftelijk en mondeling) gegeven.
Doorstudeermogelijkheden:
Na het behalen van het certificaat
kun je doorstuderen in het 2e kinderjaar: Holistisch Kinder Tekendocent
of Kindercoach Beeldend.
Begeleiding:
Je wordt begeleid door een team van
4 docenten, een huiswerkdocent en
een persoonlijke mentor.
Nog vragen?
Bel gerust voor advies en
antwoorden op je vragen
naar ons secretariaat:
0575-470553
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Het 1ste studiejaar is verkennend en onmisbaar als je je diploma als Holistisch
Tekendocent voor kinderen, Kindercoach Beeldend, of Kindertekentherapeut wilt halen. Het legt een stevig fundament om je eigen stijl en methode in
een van deze afstudeer richtingen te realiseren.
Je kunt dit studiejaar ook volgen voor eigen ontwikkeling en om kennis te
maken met de basisonderdelen van Genezend Tekenen.
Dit jaar is onderzoekend en ervaringsgericht. Alle basisthema's en creatieve
werkvormen die ook in de basistraining van de opleiding genezend tekenen voorkomen, worden op kinderen en hun leeftijdsfase afgestemd. Je gaat door de vele
oefeningen en thema’s zelf ervaren, wat het genezend tekenen doet. Je hoeft niet
te kunnen tekenen, we vragen wel van je dat je hier stappen in wilt zetten.
Visie: We gaan er vanuit dat ieder kind gezien,
gehoord, begrepen en (aan)geraakt wil worden.
Een kind heeft recht op veiligheid, eigenheid en
daar hoort zijn tekentaal bij, omdat hij verbaal
nog niet alles kan zeggen wat hij in de tekening
kwijt kan. Daarin laat hij zien hoezeer hij
geprikkeld wordt, over wat zich in zijn innerlijk
afspeelt en welke omgevingsfactoren hem
inspireren, dwarszitten of storen.
De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
- Het kind in jezelf weer tot leven wekken, spontaan en intuïtief vormgeven
- Psychologische, filosofische en cultuurhistorische aspecten van de
onderwerpen die genoemd worden op het lesrooster (zie www.kolam.nl)
- Allerlei tekenoefeningen en andere vormen van beeldende expressie
over het betreffende lesonderwerp
- Werken met proefpersonen en je leren afstemmen op hun energetische behoefte
- Aanleggen van inspiratiemappen en kennismaken met materialen
- Non-verbaal gesprek op papier (relatietekenen)
- Psychologie van de kindertekening aan de hand van leeftijdsfasen
- De tekening als plattegrond van het bewustzijn, de leefwereld en de
ontwikkeling van het kind leren bekijken en bevragen
- Inductietechnieken waardoor het kind meer contact krijgt met zijn binnenwereld
- Tekentaal lezen vanuit K.I.E.S.T. (Kleur, Interactie, Energie, Symboliek,
Tijd/ruimte) Tekenanalyse maken volgens kracht zwakte
- Tekeningen betrekken op je eigen levenssituatie en die van het kind
Examenonderdelen 1ste jaar:
Je geeft een eindpresentatie over de tekentaal van een zelfgekozen doelgroep
via een bepaald thema in 30 min. en krijg van je medecursisten en docenten
feedback. Je schrijft een scriptie over dit onderwerp.

2 de studiejaar - Kindertekendocent
VERDIEPINGSJAAR - HOLISTISCH KINDERTEKENDOCENT
TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN IN EEN GROEP.
Studieduur:
1 jaar. 20 lesdagen
van januari t/m december.
1 lesdag per twee weken

Studiekosten:
De studiekosten vind je op
pagina 14 en kunnen in
3 termijnen betaald worden.
Vooropleiding:
Je hebt het eerste basisjaar van
de opleiding Genezend Tekenen
of het 1e kinderjaar
Creatieve Communicatie afgesloten.
Leerboeken:
Bij elke lesdag krijg je een module.
Per les worden (delen van)
studieboeken geadviseerd.
Studietijd en huiswerk:
De lesdagen zijn van 10:00 – 18:00
Daarnaast moet je voor het huiswerk
rekenen op 3-6 uur studie per week.
Dit bestaat uit bestuderen van de
modules en literatuur, lessen maken
en geven, lezing geven,
aanzet tot een website/folder maken.
Diploma en examen:
Je kunt eindexamen doen als het
huiswerk en de examenonderdelen
voldoende zijn.
Het eindexamen bestaat uit het
geven van een Holistische tekenles
Beroepsmogelijkheden:
Na het behalen van het diploma
kun je een zelfstandige praktijk als
Holistisch Kindertekendocent starten.
Je kunt lid worden van de
beroepsvereniging Tekentaal
Begeleiding:
Je wordt begeleid door een team
van 4 docenten, een huiswerkdocent
en een persoonlijke mentor.
Nog vragen?
Bel gerust voor advies en antwoorden
op je vragen naar ons secretariaat:
0575-470553
(Ma, do van 9-13 uur)
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Met het diploma Holistisch Kinder Tekendocent kun je als zzp-er, freelancer of in
dienstverband werken. In eigen atelier en praktijk en bijvoorbeeld in nieuwe tijd
centra, scholen en naschoolse opvang. Kinderen willen graag tekenvaardig worden en zich vindingrijk uit drukken over wie ze zijn, wat ze meemaken en willen
worden. Hierdoor groeit hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.
Omdat beide hersenhelften beter samenwerken als je tekent, bevordert het tekenen
ook andere leertaken en stimuleert bovendien de fantasie en daardoor het oplossend vermogen.
In dit studiejaar ga je doeltreffend en op maat cursussen, workshops en lezingen
ontwikkelen en aanbieden.
De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
- Holistische lessen ontwerpen voor kinderen tussen 4 en 18 jaar die logisch en boeiend zijn.
- De ontwikkeling van de tekentaal stimuleren, dit bevordert leertaken op school
- Onderzoek naar verschillende doelgroepen en thema’s
(Zie hiervoor het rooster op www.kolam.nl)
- Lesopbouw en tijdbewaking: methodisch didactische vaardigheden
- Materialenkennis, kleur-, schilder-, teken, boetseer- en collagetechnieken
- Inductietechnieken en lichaamswerk toepassen
- Voor een groep kunnen staan, rondgaan en ‘onderonsjes’ houden
- Groepsprocessen en individuele processen begeleiden, ook bij ongewenst gedrag en negatieve
emoties
- De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen binnen een groep observeren en veilig stellen
- Vragen stellen, doorvragen, evalueren, hoorbaar luisteren, feedback geven, honoreren,
confronteren, vooral vanuit de tekening
- Tekentaal lezen vanuit K.I.E.S.T. (Kleur, Interactie, Energie, Symboliek, Tijd/ruimte)
- Uit de tekentaal signaleren wat er aan mogelijke problemen zijn, of wat er zich innerlijk afspeelt in het kind. Het kind de regie leren geven
- De kunstenaar in het kind stimuleren, zelfvertrouwen en zelfinzicht stimuleren
Beroepsethiek, praktijkvoering en PR
- Ouders en andere belangstellenden goed informeren en een lezing geven
- Het psychosynthese werkmodel met drie bewustzijnsgebieden hanteren
en uitleggen waar beelden vandaan komen
- Eigen strategie en stijl ontwikkelen ook in je zelfexpressievermogen
- Je eigen proces doorleven, inzicht krijgen in je weerstanden en gewoontes
- Ontwikkelen van houding, stem, motoriek en tekenvaardigheid
- Goed voor jezelf zorgen; gronden, aarden, vanuit de rust en stilte handelen en spreken.
Verplichte Examenonderdelen Kindertekendocent:
- Een serie van 6 lessen ontwerpen, daarvan 3 geven en feedback verzamelen van kinderen
- Een verhalende bordtekenles geven met figuratieve elementen en perspectief
- Een lezing kunnen houden van ca. 20 a 30 min. voor onbekend publiek over je vak als holistisch
tekendocent, aan de hand van een zelfontworpen heelbeeld.
- Een holistische lichaamsgerichte tekenles of workshop geven van 1 uur.
Na dit studiejaar kun je doorstuderen voor Kindercoach Beeldend of Kindertekentherapeut.

3de jaar - Kindercoach beeldend
Studieduur:
1 jaar (20 lesdagen)
van januari t/m december
1 lesdag per twee weken

Studiekosten:
De studiekosten vind je op
pagina 14 en kunnen in
3 termijnen betaald worden.
Vooropleiding:
Je hebt het 1ste en 2de basisjaar van
de opleiding Genezend Tekenen
of het 1ste en 2de kinderjaar
Creatieve Communicatie afgesloten.
Leerboeken:
Bij elke lesdag krijg je een module.
Per les worden (delen van)
studieboeken geadviseerd.
Studietijd en huiswerk:
De lesdagen zijn van 10:00 – 18:00.
Daarnaast moet je voor het huiswerk
rekenen op 3-6 uur studie per week.
Dit bestaat uit bestuderen van de
modules en literatuur, oefensessies,
lezing voorbereiden, aanzet tot een
website/folder maken en verslagen
en zelfreflecties schrijven.
Diploma en examen:
Je kunt examen doen in december als
12 sessies voldoende zijn afgetekend
en de 3 toetsen en het overige
huiswerk voldoende gemaakt zijn.
Het examen bestaat uit
de presentatie van een casusmap
van 3 sessies met één kind.
Beroepsmogelijkheden:
Na het behalen van het diploma
kun je een zelfstandige praktijk
als Kindercoach Beeldend starten.
Je kunt lid worden van de
beroepsvereniging Tekentaal.
Begeleiding:
Je wordt begeleid door een team
van 4 docenten, een persoonlijke
mentor en een huiswerkdocent
Nog vragen?
Bel gerust voor advies en antwoorden
op je vragen naar ons secretariaat:
0575-470553
(Ma, do van 9-13 uur)
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De kindercoach beeldend werkt aan een (positief) doel of wens van het kind, dat nog
niet door de ouders, opvoeders of het kind zelf gerealiseerd kan worden.
Een KCB kan voor de belangen van het kind opkomen en kan gedurende een
moeilijke periode extra steun en inzicht geven.
Het kind kan via vrije expressie laten zien wat er gaande is en via gerichte opdrachtjes aan zichzelf werken. Het doel is dat het kind weerbaar en authentiek wordt en de
situatie kan overzien in plaats van erin te verzuipen of eronder te lijden. De regie
over zijn leven weer in eigen handen krijgen!
In dit studiejaar krijgt je een goede theoretische basis en ga je de lesstof van het basis
jaar inzetten om coach sessies te geven, waarbij je samen met het kind door middel van
tekeningen en andere vormen van beeldende expressie, zijn doel helder krijgt en daarmee
beeldend aan het werk gaat. Je werkt individueel met kinderen en soms met het gezin.

De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
- Tekenopdrachten ontwerpen en aanbieden, die aansluiten op het doel van het kind
- Sessiestructuur en verschillende sessievormen oefenen (zie lesrooster op www.kolam.nl)
- Tekentaal lezen vanuit kracht-zwakte analyse en andere modellen,
zoals K.I.E.S.T. (Kleur, Interactie, Energie, Symboliek, Tijd/ruimte)
- De bewuste en onbewuste informatie die in iedere tekening zit, vertalen naar het doel.
- De (gezonde) wil onderzoeken
- Werken met diverse materialen en technieken: tekenen, schetsen, schilderen,
boetseren, collages.
- Inzetten van systeemopstellingen, mindmappen, heelbeelden, visualisatietechnieken,
NLP, rollenspel en voice -dialoque
- Werken met symbolen, metaforen en verhalen en die vertalen naar levensthema’s,
- Het lichaam aanspreken en betrekken in elke sessie.
- De rol van de ouders/opvoeders in het proces
- Confronteren en honoreren
- Inzicht in de leeftijdsfasen van een kind en gerelateerde problemen
- Problemen analyseren en oplossingen onderzoeken
- Omgaan met weerstanden
- Goed doorvragen, associëren en dissociëren.
- Het verband tussen lichaam, emotie, gevoel, verstand, intuïtie en geest
- Structuur en tijd in je coachsessie bewaken
- Verslaglegging en casusmap aanleggen
- Beroepsethiek, praktijkvoering en PR
- Terugkoppeling naar ouders/opvoeders
- Eigen strategie en stijl ontwikkelen
- Je eigen proces (overdracht en tegenoverdracht)
- Ontwikkelen van houding, stem, motoriek en tekenvaardigheid
- Een lezing geven voor een bepaalde doelgroep over je vak als Kindercoach beeldend.

Na het behalen van je diploma kun je een eigen praktijk starten
en kun je doorstuderen voor Kindertekentherapeut.

3de en 4de jaar - Kindertekentherapeut
Studieduur:
2 jaar (40 dagen,)
van januari t/m december
1 lesdag per twee weken

Studiekosten:
De studiekosten vind je op
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5 termijnen betaald worden.
Vooropleiding:
Je hebt de eerste 2 jaar van de opleiding Creatieve Communicatie gevolgd
Leerboeken:
Bij elke lesdag krijg je een module.
Per les worden (delen van)
studieboeken geadviseerd.
Studietijd en huiswerk:
De lesdagen zijn van 10:00 – 18:00
Daarnaast moet je voor het huiswerk
rekenen op 3-6 uur studie per week.
Dit bestaat uit bestuderen van de
modules en literatuur, lezing voorbereiden, oefensessies, aanzet tot een
website/folder maken en verslagen
en zelfreflecties schrijven.
Diploma en examen:
Je kunt examen doen in december als
je casus sessies voldoende zijn afgetekend en de 6 toetsen en het overige
huiswerk voldoende gemaakt zijn.
Het examen bestaat uit het
presenteren van een casusmap
van 6 sessies met een kind.
Beroepsmogelijkheden:
Na het behalen van het diploma
kun je een zelfstandige praktijk
als Kindertekentherapeut starten.
Je kunt lid worden van de
beroepsvereniging Tekentaal.
Begeleiding:
Je wordt begeleid door een team van
4 docenten, een huiswerkdocent en
een persoonlijke mentor.
Nog vragen?
Bel gerust voor advies en antwoorden
op je vragen naar ons secretariaat:
0575-470553 (Ma, do van 9-13 uur)

Bij kindertekentherapie is het belangrijk om diverse werkvormen te beheersen
waarin het kind ontdekt: “Ik ben ook van mezelf.” Hierdoor wordt het weerbaar
en herkenbaar voor zichzelf, zijn ouders en op school. Door negatieve emoties
zichtbaar te maken kan het kind zichzelf helpen in wat het nu nodig heeft.
Het kind heeft recht op zijn innerlijke wereld en leert die veilig en schoon te houden door positieve beelden te internaliseren.
Je gaat met ouders in gesprek: De hulpvraag van de ouder kan heel anders zijn
dan de hulpvraag van het kind en je hebt met ieders belang rekening te houden.
Het 3e jaar begint met 8 dagen autobiografisch werken en dan 5 leertherapiedagen bij een docent van de opleiding. - De laatste 7 lessen maak je een start
met kindertekentherapie (zie het rooster op www.kolam.nl).
Het 4e jaar ga je het vak kindertekentherapie goed uitdiepen vanuit verschillende
doelgroepen en vanuit theoretische achtergronden bij de diverse psychologische
processen. Ook volg je 5 supervisiedagen.
Je oefent met medestudenten en met kinderen, waarbij je een
casusmap opbouwt die je aan het eind van het jaar presenteert.
De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
- Anamnese opnemen, intakesessie geven, behandelplan maken
- Onderzoek naar de verbanden tussen lichaam,
gevoelsleven en geestelijke vermogens van het kind
- Tekenopdrachten ontwerpen die aansluiten
op de hulpvraag van het kind
- Sessiestructuur en verschillende sessievormen oefenen
- Tekentaal lezen vanuit kracht-zwakte analyse en andere modellen,
zoals K.I.E.S.T. (Kleur, Interactie, Energie, Symboliek, Tijd/ruimte)
- De bewuste en onbewuste informatie die in iedere tekening zit,
vertalen naar de hulpvraag, het zelfhelend vermogen uit de tekening inzetten.
- Trauma’s en blokkades en de winst van negatieve emoties
- Inzetten van systeemopstellingen, mindmappen, heelbeelden,
visualisatietechnieken, NLP, rollenspel en voice -dialoque
- Werken met verhalen, symbolen en metaforen
- Het lichaam aanspreken en betrekken in elke sessie.
- De 3 vitale intelligenties in hoofd, hart en buik aanspreken
- De rol van de ouders/opvoeders en sociale netwerk van het kind betrekken
- Confronteren en honoreren
- Inzicht in psychologische processen
- Goed doorvragen, associëren en dissociëren.
- Structuur en tijd in de therapiesessie bewaken
- Afsluiten van de therapieperiode;
- Verslag geven van de winst van tekentherapie en wat nog bleef liggen
- Beroepsethiek, praktijkvoering en PR
- Contact met ouders/opvoeders en school
- Het psychosynthese werkmodel met drie bewustzijnsgebieden hanteren
en uitleggen waar beelden vandaan komen
- Eigen strategie en stijl ontwikkelen en dit kenbaar kunnen maken
- Je eigen proces (overdracht en tegenoverdracht)
- Ontwikkelen van houding, stem, emotioneel kunnen spiegelen

Met het presenteren van je casusmap met 6 sessies met een kind, sluit je de
studie af en kun je een eigen praktijk als Kindertekentherapeut starten.
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STUDIEKOSTEN - OPLEIDING GENEZEND TEKENEN 2018
AANNAMEGESPREK a anderhalf tot twee uur

€ 75,-

MATERIAALKOSTEN 18 dikke Lyra kleurpotloden, 12 bijenwaskrijtblokjes, 2-gaats
puntenslijper, doosje pastelkrijt, een setje ecoline, passer en liniaal, papier in diverse soorten en
maten. Dit alles is tegen gereduceerd tarief te verkrijgen in de schoolwinkel.

€ 75,-

EERSTE JAAR BASISTRAINING
Start in januari en duurt 1 jaar. 21 thema lesdagen, 19 moduleboeken, 2 evaluatieavonden.

€ 2355,-

TWEEDE JAAR BASISTRAINING (1ste deel van het 2de jaar).
Start in januari, tot juli (1ste deel). Autobiografische procestekeningen en tekenen met alle
leeftijdsgroepen. 13 lesdagen, 7 moduleboeken, 1 evaluatieavond. Vervolgens ga je in
LEERTHERAPIE BASISTRAINING (2de deel van het 2de jaar).
Start na de zomer tot de kerstvakantie. Je werkt in een kleine groep van 3 á 4 studenten
bij een docent thuis. 7 lesdagen om de 14 dagen.

€ 1550,-

HET DERDE JAAR - HOLISTISCHE TEKENDOCENT
Start in januari en duurt een jaar. 20 lesdagen inclusief module boeken en veel oefenmateriaal.
De 2 Praktijkexamens zijn open voor publiek. Theorie examen is intern.
De studieroute eindigt met een diploma uitreiking.

€ 2331,-

HET DERDE JAAR - COACH BEELDEND
Start in januari en duurt een jaar.
20 lesdagen inclusief module boeken en veel oefenmateriaal.
Theorietoetsen en praktijkexamen.
Diploma uitreiking.

€ 2331,-

VIERDE JAAR – TEKENTHERAPEUT Duurt 1½ jaar.
30 lesdagen. Intensieve sessie- en huiswerkbegeleiding.
18 module themaboeken, twee a drie evaluatieavonden.
Theorietoetsen en praktijkexamen.
Diploma uitreiking.

€ 3850,-

€ 780,-

STUDIEKOSTEN - OPLEIDING CREATIEVE COMMUNICATIE
MET EN VOOR KINDEREN 2018
EERSTE JAAR: VERKENNINGSJAAR TEKENEN MET EN VOOR KINDEREN
20 lesdagen, 20 module boeken, eindpresentatie, certificaat van deelname.

€ 2295,-

TWEEDE JAAR: KINDERTEKENDOCENT
20 lesdagen, 20 module boeken, theorie examen en casusmap presentatie, diploma uitreiking

€ 2295,-

DERDE JAAR: KINDERCOACH BEELDEND
20 lesdagen, 20 module boeken, theorie examen en casusmap presentatie, diploma uitreiking

€ 2295,-

DERDE JAAR:

8 AUTOBIOGRAFISCHE LESSEN, 5 DAGEN LEERTHERAPIE
EN 7 DAGEN INLEIDING TOT KINDERTEKENTHERAPEUT
20 lesdagen, 20 module boeken, certificaat van deelname.

€ 2295,-

VIERDE JAAR: KINDERTEKENTHERAPEUT
10 lesdagen, 10 moduleboeken, 10 supervisiedagen,
toetsen, casusmap presentatie, diploma uitreiking.

€ 2295,-

DE STUDIEKOSTEN STIJGEN CIRCA 5%
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4de KINDERJAAR CC

CASUS VAN EEN KIND

Naam van het kind: S. meisje, Leeftijd: 7 jaar 10 maanden, oudste in gezin met gehandicapte zusje.
Relatie met mij: ik ken haar moeder.
Bijzonderheden/ achtergrond van het kind: Groot voor haar leeftijd, versneld van groep 1 naar 3, motorisch jong,
vader vaak weg. Sinds aantal maanden uit ze veel boosheid naar zus en ouders.
Klachten en wanneer die zijn ontstaan: Sinds nieuwe baan van vader die amper thuis is.
Hulpvraag van kind:” Hoe kan ik laten zien en uitspreken wat me dwars zit.”
HV/klacht school Wat zit haar dwars, maakt haar zo boos? Waar komt de jaloersheid vandaan als de ouders
knuffelen/samen zijn. Hoe kan zij beter in haar vel komen te zitten, zodat haar zus niet steeds slachtoffer is van
haar woedeuitbarsting.
Je eigen vermoedens: Ik vermoed dat S. niet gehoord en gezien wordt, dus als maar negatieve aandacht vraagt.
Behandelplan rond de hulpvraag: Ik ga zeggen wat ik zie en hoorbaar luisteren. S wil zichzelf met haar
gehandicapte zusje tekenen. Ik roep het beeld intern op, zodat zij het goed kan ‘zien’. Dan even rekken en strekken,
kreunen en losschudden, voordat S. gaat tekenen! Na het losmaken heeft ze er echt zin in.
Hier tekent de 7 jarige S. zichzelf als boom, die voor haar gehandicapte zusje zorgt (tenminste zo ervaart zij dat)
We zien dat de grote zwarte (boosheid) boom, met 6 beschermende takken inderdaad uitreikt naar de kleine instabiele
boom, die onderaan vernauwd. De 90 graden hoek van de takken geeft stabiliteit, maar remt tegelijk de groei van de
kleine boom. De kracht zit in de dominantie! De zwakte zit in de beperkende geremdheid.
We zien dat beiden op hun tenen lopen en geen
gemeenschappelijke bodem hebben; ze staan op veel te
dunne worteltjes en delen slechts een heel dun lijntje
grond zo krijgen beiden geen voeding en doen elkaar
te kort. Ze missen bodem (ondergrond) en bedding
(achtergrond)
De takjes van de grote boom lijken handjes die uitreiken
(sociale as= betrokken) Die ‘handjes hebben dezelfde
vorm als de kruin van de kleine boom. De grote boom wil
haar handen boven de kleine houden, haar dekking geven!
Het pijltje laat zien dat ze ook iets terug krijgt.
Het zorg-gebaar is heel krachtig en plicht-bewust.
De zwakte is, dat de kleine boom hierdoor klein blijft, niet
onder de 90 graden hoek van de grote boom uit kan.
En nog erger, dat de grote boom zichzelf zo niet vrijelijk
kan ontwikkelen; lekker spelen, avonturen meemaken,
stout zijn enz.
Ze zitten aan elkaar gekluisterd en menen elkaars
huiswerk te moeten doen!
Een 7 jarig kind kan dat heus wel inzien als je samen
naar haar tekening gaat kijken en identificatie-vragen
hebt gesteld:
“Stel dat jij die grote boom bent en je zusje die kleine boom?
Hoe lang hou je dat vol? Dat zorgen voor je zusje? Zullen we dat eens uitspelen?”
Door het lichaamswerk en rollenspel vallen meestal de kwartjes van inzicht en dat is het doel en de winst van de
sessie. Ze zegt: “Ik wil me niet meer verantwoordelijk voelen voor het welzijn van mijn zusje!” (Spiegel-gedrag van de
ouders) “Ik wil zelf spelen met mijn vriendinnetjes “(als een echte 7 jarige!). Aansluitend mag ze een speeltekening
maken met beide handen lekker zwalken, waarbij ze het lied van touwtje springen zingt!
Ieder kind heeft nog een spontaan zelfhelend vermogen; dat wordt aangesproken.
Je leert de leeftijdsfasen herkennen in de tekentaal, samen met de ontwikkelingspsychologie van het kind met een
hulpvraag.
Het conflict met haar vader komt de volgende keer aan bod. ”Teken wat je heel graag doet met je vader!”
We kijken dan vooral waar ze zo boos over is, wat ze mist en waarover ze rolverwarring voelt.
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Doel van de sessie is dat het kind zich bewust wordt, wat zij te veel en te goed doet, waardoor het tijd en energie
verliest om een 7 jarig kind te zijn. Als dit niet verandert, door haar te ontkoppelen van het verantwoordelijkheidsgevoel voor haar zusje, gaat deze boom scheef groeien, door gebrek aan eigen grond en voeding en van uitputting
mogelijk in een kind-depressie of kinderburnout te belanden.
Maak je dus altijd zorgen als je naar kindertekeningen kijkt. Stel je voor waar het kind last van heeft, wat het doorkrast
of vermijdt. Alles wat er onvolledig is noemen we zwakte en alles wat spontaan energiek is kracht.
We maken altijd een kracht/ zwakte analyse, want met zijn eigen kracht kan het kind aan zijn eigen zwaktes
werken!
Jij als tekentherapeut, bent slechts een bemiddelaar tussen de binnenwereld van het kind en de taken en verwachtingen
uit zijn buitenwereld. Je bemiddelt ook bij het vaak moeilijk te doorgronden netwerk van familie geheimen,
vreemd gedrag, wat het kind spiegelt als onwenselijk gedrag, om te overleven.
We lezen tekeningen vanuit de hulpvraag of het doel, dat gesteld wordt door de tekenaar.
De symboliek, kleur, energie, interactie, tijdruimte, opbouw van de tekentaal en bladverdeling, moeten nauwkeurig
geobserveerd en bevraagd worden. We letten op signalen en aandachtspunten en hoe het kind over zijn tekening vertelt,
want soms komt er een totaal nieuw verhaal! Tekenen helpt uiten en ventileren, wat verbaal moeilijk gezegd kan
worden, want beelden zeggen meer dan woorden en het is de oereigen taal van het kind in ons zelf.
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