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Studiegids/Studieplan Cursus Werken met groepen

Duur cursus:

6 maanden

Aantal bijeenkomsten:

5 dagen en 4 avonden

Stagedagen:

Minimaal 6 dagdelen of avonden

Niveau opleiding:

HBO

Toelating:

Na een intakegesprek; vooropleiding minimaal havo/mbo
en een Energetische opleiding is noodzakelijk

Vorm:

Contactonderwijs

Docentcontacturen:

6 uur per cursusdag: 10.00 – 12.30/ 13.30 - 17.00 uur
2,5 uur per cursusavond 19.30 – 22.00

Zelfstudie-uren:

4 uur per week (inclusief stage)

Kosten:

€ 1250,-

Kosten studiemateriaal:

€ 100,-

Docenten:

Pierre Rooymans

Data:

Zie website of bijlage

Inleiding
De cursus Werken met groepen is een traject van een half jaar waarin je leert voor
groepen te staan en met groepen te werken.
Hoe bied je de groep veiligheid, hoe zorg je ervoor dat de lesstof begrijpelijk
overkomt en direct voelbaar is voor de groep, hoe weet en bepaal je wat de groep
nodig heeft en hoe pas je daarop je lesprogramma of workshop aan? Dat zijn enkele
thema’s waarmee je je bezighoudt in dit traject. Het is een korte, pittige cursus waarin
je zeker ook aan jezelf gaat werken maar waarvoor de groepsthema’s dan leidend
zullen zijn.
Opbouw
De cursus Werken met groepen bestaat uit 4 avonden en 5 dagen. Daarnaast loop je
6 dagdelen of avonden stage.
De dagen en avonden
Tijdens de dagen en avonden leer je:
- hoe groepsenergie werkt;
- hoe je veiligheid neerzet in een groep;
- hoe je omgaat met groepsprocessen;
- wat je doet als iemand in de weerstand zit of alle aandacht wil;
- wat de valkuilen zijn van overdracht en tegenoverdracht;
- hoe je een workshop goed structureert en uitvoert;
- hoe je lesstof overbrengt;
- hoe je de groep raakt met jouw verhaal en de deelnemers bij de hand neemt
in hun eigen proces.
De stage
Tijdens de stage leer je:
voor een groep te staan en deze veiligheid te bieden;
een gestructureerd verhaal te vertellen op zo’n manier dat het raakt en de
mensen in beweging brengt;
de groepsenergie in de gaten te houden en in te grijpen als het nodig is;
oefeningen te begeleiden.

Stage en praktijk
Je begint meteen na de eerste les met een stage. In overleg met de hoofddocent kijk
je wat een geschikte plek is voor je en hoe je die invult. Opties zijn bijvoorbeeld het
mee begeleiden van de cursussen Oud zeer verwerken, van de groeiworkshops, van
studenten Energetische Systeem Therapie of het (mee) organiseren van een
workshop.
Opbouw stage
Tijdens je stage stel je naast het mee begeleiden ook zelf een les samen voor
studenten van de cursus of opleiding waarbij je stage loopt. De les bestaat uit een
stuk theorie en daarop toegespitste oefeningen, opdrachten en een
systeemopstelling. Aan de studenten van de cursus of opleiding kan worden
gevraagd je te beoordelen om je leerpunten te inventariseren.

Doelstellingen
Hoofddoelstelling van de opleiding is dat je voor groepen een les kan presenteren in
theorie en praktijk. Je leert zelf workshops op te zetten en te geven.

Resultaat
Resultaat van deze opleiding is dat je een eigen workshop kunt opzetten.
Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor:
personen die een persoonlijk groeitraject willen aangaan;
personen die voor groepen willen staan, zichzelf willen presenteren of met
groepen (willen) werken

Docenten
De cursus wordt gegeven door Pierre Rooymans. Bij hem kunnen cursisten
tussentijds met vragen terecht via telefoon (0646118917) of email
(pierre@desmederij.nl).
Boekenlijst
Voor de opleiding maken we gebruik van de volgende boeken:
Groei en evenwicht - Ad stemerding, uitgeverij Gotmer
Chakra werkboek - Anodea Judith
Handout van De Smederij – Cilia Kerssemakers
Copyright van de boeken ligt bij desbetreffende schrijvers. Kosten van de boeken
bedragen circa € 100

Huiswerk
Van de cursisten wordt verwacht dat zij vier uur in de week aan huiswerk besteden.
Dit huiswerk bestaat uit
het leren/lezen van de theorie uit de cursusboeken;
het voorbereiden op de volgende bijeenkomsten;
het voorbereiden op de stage;
het doen van praktijkopdrachten;
het opzetten van een verhaal.
het ontwikkelen van een praktijkopdrachten die je zelf tijdens de cursus geeft
en die je thuis al dan niet met cursusgenoten voorbereidt en uitwerkt.

Examens
Aan het eind van de cursus krijg je een theorie-examen.

Theorie-examen
Stof die je moet kennen voor het theorie-examen:
Boeken:
- Groei en evenwicht - Ad stemerding, uitgeverij Gotmer
- Chakra werkboek - Anodea Judith
- De handouts die zijn uitgedeeld
- De aantekeningen die je tijdens de lessen hebt gemaakt.
Stage-beoordeling
De docenten beoordelen je op de uitvoering van je stage. Je wordt beoordeeld op de
volgende punten:
hoe sta je voor de groep en bied je deze veiligheid;
kun je een gestructureerd verhaal vertellen op zo’n manier dat het raakt en de
mensen in beweging brengt;
houd je de groepsenergie in de gaten en grijp je in als het nodig is;
hoe begeleid je de oefeningen.

Herkansing examens
Wie zakt voor het theorie-examen kan een herkansing doen op het moment dat bij
een andere groep examens worden afgenomen (veelal binnen 6 maanden). Indien
de herkansing negatief uitvalt wordt beoordeeld of een halfjaar moet worden
gedoubleerd.
Wie een negatieve beoordeling krijgt voor de stage is gezakt. Met hem of haar wordt
bekeken of het opnieuw volgen van deze opleiding (doubleren) zinvol is.
Diploma
Heb je de cursus Werken met groepen met goed gevolg afgelegd, dan ontvang je
een Deelnamecertificaat Werken met Groepen. Dit certificaat is niet officieel erkend.
Intakegesprek
Voordat je tot de opleiding wordt toegelaten, krijg je een intakegesprek met
hoofddocent Pierre Rooymans voor zover je nog niet eerder een cursus in De
Smederij hebt gedaan. In dit gesprek wordt gelet op motivatie, achtergrondkennis,
vooropleiding, invoelend vermogen en eventuele persoonlijke omstandigheden die
van invloed kunnen zijn op de opleiding. Personen die bepaalde medicijnen
gebruiken (zoals antidepressiva) of personen met een psychiatrische achtergrond
dienen dit aan te geven in deze intake of voor de aanmelding.
Individuele gesprekken en stagebegeleiding
Gedurende dit traject heb je een keer een individueel gesprek met hoofddocent
Pierre Rooymans. Onderwerpen zijn:
Waar loop je tegenaan; wat zijn je knel- of aandachtspunten;
Hoe staat het met je ontwikkeling;
Hoe zijn je vorderingen.
Daarnaast word je intensief begeleid tijdens je stage en vindt na afloop van de
cursus waarin je stage loopt en/of je eigen volgende les een korte evaluatie plaats.

Tussentijdse vragen
De opleiding bestaat uit contactonderwijs. Voor tussentijdse vragen kun je altijd per
telefoon of email contact opnemen met de hoofddocent (Pierre Rooymans:
pierre@desmederij.nl, 06-46118917).
Heb je vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs, dan
beantwoorden wij deze binnen twee weken. Heeft je vraag langer de tijd nodig, dan
laten wij je weten wanneer je het antwoord kunt verwachten.

Kwaliteitsbewaking/evaluatie
De Smederij vindt het belangrijk dat cursussen en opleidingen van goede kwaliteit
zijn en doet er alles aan deze kwaliteit op niveau te houden en waar nodig te
verbeteren.
- Onze opleidingen en cursussen zijn geregistreerd bij het CRKBO (Centraal
Register Korte Beroepsopleidingen) en worden elke vier jaar opnieuw door dit
instituut getoetst;
- De docenten/stagiaires onderling krijgen eens per jaar of half jaar een
mondelinge evaluatie;
- Studenten krijgen eenmaal per module/opleiding een evaluatie. Zij geven op
een evaluatieformulier aan hoe zij de behandelde stof, de manier van
lesgeven, de verschillende stagiaires en de administratieve afhandeling
rondom de opleiding ervaren. Deze evaluatie is anoniem en wordt door de
docenten verwerkt en betrokken ter verbetering van de opleiding.

Kosten
De kosten van de opleiding bedragen € 1250,-. Dit is inclusief de verblijfskosten
(koffie, thee koek en lunch). Facturatie vindt plaats in een aanbetaling van € 50,- en 2
keer € 600,-. Het is ook mogelijk om 6 keer € 200,- per maand te betalen. Je
ontvangt van ons een betaallink en daarna automatisch een rekening.

Bedenktijd na aanmelding en stoppen
Na aanmelding heb je een bedenktijd van 14 dagen. Ben je eenmaal met de
opleiding begonnen en wil je stoppen, dan storten wij het geld terug vanaf het eerste
kwartaal nadat je gestopt bent. Dit doen wij binnen twee weken nadat het nieuwe
kwartaal is ingegaan.

Privacy-beginsel
De deenemers aan deze opleiding dienen integer om te gaan met de persoonlijke
processen van de cursisten. Alle informatie die door studenten verstrekt wordt, is
vertrouwelijk voor Cursuscentrum De Smederij, onze medewerkers en docenten.
Deze wordt en mag niet zonder toestemming van de studenten verspreid. zie ook de
website onder AVG.

Klachten
Cursuscentrum De Smederij kent een klachtenprocedure. Deze tref je aan op de
website.

Website
Op www.desmederij.nl vind je ook info over andere cursussen die in ons
opleidingsinstituut worden aangeboden.

