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Beste lezer,  
 
Dank voor je interesse in deze op toegepast theater gefundeerde opleiding! In deze studiegids worden de details 
van de tweejarige opleiding ‘Vakspecialist Playfulness’ overzichtelijk voor je op een rijtje gezet.  
 
Playfulness, wat zich in het Nederlands laat vertalen als ‘speelsheid’ wordt normaal gesproken geassocieerd met 
kinderen en/of invulling van de vrije tijd. Met onze manier van werken lijkt het weinig van doen te hebben. Eerder 
staat speelsheid erbuiten, als iets ‘aparts’. Maar speelsheid is geen of/of principe en kan eerder opgevat worden 
als een levensinstelling, een manier van zijn. Speelsheid kan worden gedefinieerd als een persoonskenmerk welke 
wordt gekenmerkt door nieuwsgierigheid, spontaniteit, plezier, gevoel voor humor en creativiteit. Deze houding 
strekt zich uit over alle levenssituaties en verandert de manier waarop volwassenen situaties waarnemen, evalueren 
en benaderen. Speelsheid stelt volwassenen in staat afstand te nemen van anderen, van situaties en van conventies 
om situaties met een open geest te benaderen om originele oplossingen voor problemen te vinden, moeilijkheden 
het hoofd te bieden en mislukking te accepteren. Een playful attitude is zo een belangrijk hulpmiddel in begeleiding. 
De vakspecialist playfulness heeft geleerd deze attitude te omarmen en is in staat de ander in een playful staat van 
zijn te brengen welke leidt tot innovatie, groei en ontwikkeling. 
 
De rol van de vakspecialist 

De vakspecialist is in een bedrijf of school degene die een strategische rol kan vervullen rondom innovatie, groei en 
ontwikkeling. Het is ook degene die je als coach of begeleider kan kietelen naar verandering. Tot op heden lag de 
nadruk bij de inzet van vakspecialisten voornamelijk op het gebied van (wetenschappelijke) kennis. En bij coaches op 
het werken met protocollen. Echter, in de huidige maatschappij en de snelheid van technologische ontwikkelingen gaat 
de stelling ‘kennis is macht’ niet altijd op en ‘meten is weten’ kan niet altijd meer standhouden. De wereld verandert 
immers te snel en de complexiteit laat het niet toe. Net zoals de mens trouwens, die zich ook al niet in een hokje liet 
stoppen.  
 
Organisaties, scholen en individuen zijn dan ook gebaad bij een specialist die hiermee om kan gaan of sterker nog… 
floréért in onzekere omstandigheden. Een specialist die in staat is te improviseren, niet met denkbeeldige lollige 
situaties op het podium, maar improviseren in de alledaagse praktijk. Open, transparant en volledig in verbinding met 
alles om zich heen en de persoon die hij/zij voor zich heeft.  
 
Missie, visie en intentie 

Out-of-the-box denken. Nét even verder doorvragen. Verbeteringen ontdekken. Personen of situaties provoceren… Ten 
diepste jezelf durven zijn vraagt een behoorlijke portie durf. Daarnaast gedijt creativiteit bij chaos en 
onvoorspelbaarheid. Het vergt dan ook een speelse houding om open te staan voor de verrassingen die het leven 
biedt, wetende dat – wat er ook gebeurt – je het op kunt vangen. Enkel zo kan openheid voor het leven een bron 
worden van innovatie en originaliteit. Zorgen voor verbinding met anderen. En in combinatie met het durven omarmen 
van onzekerheid is het exact datgene wat het nastreven van idealen mogelijk maakt. Het is daar waar de missie van 
The School of Play begint.  
 
Er zijn namelijk veel voordelen van een playful attitude:  
√ In spel maak je gebruik van je intuïtieve intelligentie 
√ Speelsheid is de bron van creativiteit en verandering 
√ Speelse mensen creëren vanuit moeiteloosheid 
√ Spelen is de manier waarop de wereld leren bedoelt heeft 
 
In deze studiegids vertel ik graag meer over hoe we hieraan werken en wat je er na de opleiding mee kunt doen.  
  



 
 

   

Vakspecialist Playfulness 
 3 

Opleidingsinhoud 
 
De opleiding Vakspecialist Playfulness is een uniek tweejarig opleidingstraject tot playfulness specialist. In deze twee 
jaar werken we actief aan de thema’s opschudding & speelruimte:  
• Speelruimte voor ervaringen: zaken niet laten liggen, maar aangaan. Mislukken en ervan leren. Nieuwe wegen 

ontdekken. Wees niet altijd bang voor overprikkeling, want dan mis je het leven zelf. 
• Speelruimte in eigenheid: accepteer wat gek of anders is. Toon jezelf, inclusief rafelrandjes. Ze maken je zo 

menselijk mooi. En het is ook precies daar waar verbondenheid floreert. 
• Speelruimte in expressie: een creatieve insteek en vrije expressie leidt tot speelsheid en de luchtigheid. Leef vanuit 

je tenen, laat jouw ziel zingen en blijf ‘ingecheckt bij zichzelf’. Sprankelend. Creatief. Vrij. 
• Speelruimte voor kanttekeningen: in spel vallen overlevingsmechanismen weg. Hierdoor ontstaat er ruimte om je 

gevoelens en overtuigingen te onderzoeken. Zo maak je ruimte voor kanttekeningen. 
• Speelruimte buiten de lijntjes: laat je innerlijke rebel vrij en ga met een bad-ass houding dwars door alle bullshit. 

Durf zin van onzin te scheiden en doe wat werkt. Op zachte wijze kun je de wereld doen schudden 
 
De persoonlijk ontwikkeling in het eerste jaar van de opleiding heeft als doel om een beweging van binnenuit op gang 
te brengen bij de vakspecialist. Er wordt geen nadruk gelegd op het aanleren van procedures of interventies maar op 
de mogelijkheid om jezelf te laten zien zoals je bent, inclusief alle emoties en beslommeringen die je liever voor jezelf 
houdt. Zo leer je om jezelf niet langer in te houden in situaties maar om een eigen authentieke statuur te ontwikkelen 
en te werken vanuit innerlijke kracht. Pas in het tweede jaar worden tal van interventies en oefeningen aangeboden 
om degene waar je als vakspecialist mee werkt in beweging te krijgen.  
 
Wat kun je van de opleiding Vakspecialist Playfulness verwachten?  
• werken vanuit een positieve psychologisch kader en met waarderende basishouding; 
• verdieping en verbreding van je kennis ten aanzien van positieve psychologie, mindset en emoties; 
• een toolbox aan creatieve en theatrale interventies verdeeld over negen speelse vaardigheden; 
• ondersteuning bij je professionele en persoonlijke ontwikkeling; 
• een platform om ervaringen uit te wisselen met andere professionals. 
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Inhoud van het eerste jaar 

We doorlopen gedurende een jaar spelenderwijs de zeven fases van theory U. Ik leer je voorbij de automatische 
piloot te gaan. Méns te zijn en daarmee imperfect te zijn. Écht te zijn. In het moment. Voor de blik van anderen. Op 
het podium. Met álles wat er op dat moment is. Ik leer je vallen en opstaan. Te leunen in de situatie zonder 
vooropgezet plan zodat je in het moment kunt aanvoelen wat de volgende stap mag zijn.  
 
Ik leer je de intelligentie van het hart aanboren. Een actieve verbinding aan te gaan met anderen. Aandachtig 
waarnemen met een open mind, waarbij je jouw oordelen, vooringenomen gedachten en eigen ideeën herkent en 
opschort. Het helpt je aanwezig te zijn in het veld ter mogelijkheden. Zo durf je op het diepste niveau voorbij je 
angst te gaan en te stappen in dat ‘wat mag ontstaan’. Iets wat je niet had kunnen ‘bedenken’ maar nu je zo logisch 
voelt dat je het gelijk in actie om wilt zetten. Ik moedig je hierin aan want al doende ontstaat het spel. Samen geef 
je vorm. Zonder dubbele verhalen, zonder losse eindjes. Kloppend en volledig gezien vanuit het grotere geheel. 
 
Tijdens de opleidingsblokken kun je actief worden uitgedaagd met compositiebeelden, innerlijke dialoog, 
improvisatie, drama, fysiek spel en lichaamswerk, uitvergroten en vertragen, humor, drama en situationeel 
rollenspel. Halverwege komen hier voice dialoque, voicedrama, emotiewerk, werken in het lege vlak, direct contact 
met het publiek, the way of the fool, embodiment, visualisaties, dans, verhalen, gruwelijke chaos en complexe 
paradoxen bij. Dit alles omgeven met een sausje van nondualiteit, advaita en 3P spiritualiteit. 
 
Eerste jaar: 
20-daagse Theater van het Leven opleiding 

Blok 1 Spelen met  
plezier 

Wanneer we in het moment kunnen vertragen, ervaren en toelaten 
merken we dat er nieuwe handelingen en acties kunnen ontstaan.  

Blok 2 Spelen met 
verwondering 

Dompel je onder in de staat van verwondering, waarin alles mogelijk is 
en niets is wat het lijkt. Er is enkel het spel zelf. En het spelen. 

Blok 3 Spelen met 
zichtbaarheid 

Ervaar meer vrijheid om te handelen in complexe situaties en leer 
accepteren dat ‘niet weten’ een heel goed uitgangspunt is in creativiteit. 

Blok 4 Spelen met blikken 
(zonder blozen) 

Leer vrijelijk reageren op wat er hier en nu gebeurt. Ontwikkel lef om 
eerlijker, puurder, meer jij in verbinding met de ander te zijn. 

Blok 5 Spelen met 
conflicten 

Leer plezier te hebben met sociale conflicten en werk aan je persoonlijk 
leiderschap. Ontdek hoe je innerlijk relaxt met spanning om kunt gaan. 

Blok 6  Spelen met 
gevoelens 

Kun je met emoties spelen en sterker nog: het gebruiken als inzet voor 
contact, juist in moeilijke tijden? Ervaar de schoonheid van intensiteit. 

Blok 7  Spelen met 
ongemak 

Leer letterlijk spelen met ongemak en durf je verlegenheid te laten varen 
wanneer je voor het publiek staat.  

Blok 8 Spelen met 
subpersoonlijkheden 

In dit blok gaan we diepzielduiken en met onze innerlijke rafelrandjes 
aan de slag. Ervaar de kracht van kwetsbaarheid ‘real life’!  

Blok 9 Spelen met 
verbinding 

Wanneer we kwetsbaarheid daar kunnen omarmen dan is dit de 
geboorteplaats van verbinding, creativiteit en verandering.  

Blok 10 Spelen met  
zijn 

Op het podium doe je heel vaak ook niets, je ‘bent’ er gewoon. En daar, in 
al dat niets, gebeurt heel veel. In dat niets… daar ben jij! 
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Inhoud van het tweede jaar 

Het tweede jaar zet met name positieve psychologie in een creatief daglicht. Met tig toegankelijke oefeningen die je 
daarna inzet in bijvoorbeeld je eigen coachpraktijk. Niks ‘lijstjes invullen’ en via testjes weten wie je bent en wat je 
kunt. En ook niet er simpelweg vanuit gaan dat als je ‘inzicht krijgt op hetgeen je van vroeger uit tegenhoudt’ dat 
dan je gedrag voor altijd is veranderd. Zelfkennis vergaren en persoonlijke groei is soms gewoon hard werken. 
Maar daarna kun je wel relaxt(er) leven.  
 
Je leert in dit tweede jaar werken met honderden creatieve theatrale oefeningen in de meest brede zin van het 
woord; improvisatie, drama, clownerie, fooling, storytelling en creatief schrijven. Je leert werken met omgekeerde 
psychologie en de paradoxale intentie. Theoretisch omlijst in hapklare brokjes positieve psychologie, appreciate 
inquiry, storytelling en talentgedreven persoonlijke ontwikkeling. Deze achtergrondinformatie neem je in je eigen 
tijd rustig tot je zodat je in de opleidingsdagen relaxt mee kunt doen. 
 
Je krijgt in dit tweede jaar niet enkel oefeningen en interventies die je 1-op-1 in kunt zetten maar leert ook heel veel 
korte speelse oefeningen om in workshops groepsgewijs aan de slag te gaan. Natuurlijk kun je alles teruglezen in 
de uitgebreide opleidingsmap want dit is materiaal waarmee jij ook rechtstreeks – vanaf het allereerste blok - aan 
de slag kunt gaan!  
 

Tweede jaar: 
20 dagen Magie in je Begeleiding 

Blok 1 Spelen met  
verhalen 

Verschillende storytellingtechnieken komen aan bod. We werken middels 
embodied storytelling en vrijelijk creatief schrijvend.  

Blok 2 Spelen met  
drijfveren 

In dit blok brengen we je naar je verlangen. Hoe droom jij de wereld een 
mooiere plek? Waar kom jij je bed voor uit? Walk your talk. Letterlijk! 

Blok 3 Spelen met  
falen & winnen 

Ontdek dat spreken over jezelf in termen als ‘kunnen leren’ ipv enkel 
‘kunnen’ vele malen prettiger en motiverender is.  

Blok 4 Spelen met  
humor 

Problemen oplossen door ze erger te maken. Dat kan alleen maar met een 
vleugje humor en een overdosis liefde.  

Blok 5 Spelen met 
bewustzijn 

Niet nadenken over gevolgen, maar leven in het nu. Leven in het nu. 
Openstaan voor wat komt. En emoties hierin als gids hanteren 

Blok 6 Spelen in je 
begeleiding 

Koers uitstippelen. Dromen en wensen achterna. Niet bang zijn. Je eigen 
unieke pad bewandelen. En met kleine stapjes steeds vooruit gaan.  

Blok 7 Spelen met  
stress  

Leer afrekenen met blokkades die leren en innoveren kunnen remmen en 
ontdek dat het geheim van succes niet schuilt in enkel het goede doen. 

Blok 8 Spelen met  
status & contact 

Mens zijn we in relatie tot anderen. En dus duiken we dit blok in de wereld 
van positieve provocatie, interactiestatus en sociale dynamieken.  

Blok 9 Spelen met  
talenten & plezier 

In dit blok komen talenteninterviews, oplaadpunten en Freak Factors, zodat 
we talenten, eigenheid en diversiteit ten volste kunnen benutten. 

Blok 10 Spelen met 
zichtbaarheid 

Laat de toekomst spontaan ontstaan, vanuit een diep verlangen naar wie je 
wilt zijn. Dat is geen magie. Dat is simpele breinwetenschap J 
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Beroepsperspectief 
 
Playfulness draagt als levenshouding bij aan (het bevorderen van) de autonomie, authenticiteit en flexibiliteit. In de 
opleiding word je voorbereid op het beroep van begeleider, zowel individueel (coach) als groepsgewijs (trainer). 
 
Kinderen 
Uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen vooral spelenderwijs leren. Ze ontwikkelen door te spelen sociale 
vaardigheden, fysieke coördinatie en cognitief begrip van hun omgeving. Meer spelen op de basisschool wordt dan 
ook door veel professionals aangeraden. Ook vanuit de leraar-leerling verhouding is dit aan te raden. Het verandert 
deze namelijk van autoriteit naar gedeelde ontdekkingen. Een playful leeromgeving biedt daarom een praktische, 
effectieve en stimulerende benadering van lesgeven die de leeromgeving transformeert voor alle kinderen in de klas. 
 
Jongeren 
Playfulness bevordert het leerproces door middel van het stimuleren van zowel een groeimindset als de creatieve 
processen in het brein. Playfulness leert studenten echt om authentieke zelfexpressie in te zetten als tegenwicht 
voor negatieve groepsdruk en maatschappelijke verwachtingen. Het geeft zo een kans diversiteit tussen leerlingen te 
waarderen en daarmee zichzelf te zijn.	Bovendien bevordert het 't maken van passende keuzes bij hun 
persoonlijkheid en toekomstwensen. 
 
Volwassenen 
Playfulness bevordert het gevoel van competentie, autonomie en verbinding bij volwassenen. Daarnaast bevordert 
het een proactieve levenshouding.	De snelle aard van improvisatie biedt daarnaast zowel inspiratie als ook een 
uitstekende creatieve uitlaatklep voor veel hoogbegaafde volwassenen en prikkelzoekende HSP'er. 
 
Ondernemers 
Playfulness leert mensen die een onderneming starten of deze willen laten groeien hoe ze kunnen luisteren naar de 
wijsheid van hun lichaam in het maken van keuzes die hun toekomst (en die van anderen) zullen bepalen. Door het 
trainen van de verbeelding ontwikkelt ook de schrijf-, spreek- en creatieve zelfexpressie. Playfulness gaat zo hand 
in hand met storytelling waardoor het vertellen van (business-)verhalen een stuk gemakkelijker gaat. 
 
Behandeling & (jeugd-)zorg 
Playfulness bevordert, tezamen met een positief psychologische insteek het welbevinden en de autonomie van de 
cliënt.	Door embodiment en beweging wordt energie gecreëerd en vrijgegeven. Dit vergroot de veiligheid, aandacht 
en motivatie om het leven te aanvaarden en transformeren. Middels een playful behandelinsteek vergroot je	de 
draagkracht van de ander op speelse wijze en ben je in staat op effectieve wijze ervaringsgerichte interventies toe te 
voegen aan je reeds bestaande toolbox. 
 
Organisaties/ bedrijven 
Het is mogelijk de tools to play in te zetten als gereedschapskist binnen het bedrijfsleven. Dit vermindert stress, 
verbetert samenwerking en bevorderd creativiteit en productiviteit. Een playful levensinstelling geeft de mogelijkheid 
om met een frisse blik naar dezelfde informatie te kijken.	Verbeeldende playfulness vormt zo de kern van innovatie, 
verbetering, wetenschap en kunst. 
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Competentiedomeinen 

The School of Play sluit met de opleiding Vakspecialist Playfulness aan bij de competenties volgens de landelijk 
overeengekomen kaders van sociaal-agogische opleidingen. De in 2006 overeengekomen landelijke 
beroepenstructuur ‘Klaar voor de toekomst’ noemt drie soorten competentiesets: 
I.  kernkwaliteiten    
 De kernkwaliteiten voor de student zijn in algemene zin reeds afdoende beoordeeld gedurende de vereiste HBO 

vooropleiding. In de opleiding staan de kernkwaliteiten betrokkenheid, empathie en integriteit centraal. 
II.  generieke competenties  
 Als generieke competenties gelden voor de vakspecialist dat deze vraag- en oplossingsgericht kan handelen, 

ondernemend en innovatief kan handelen. En tot slot ook professioneel en kwaliteitsgericht kan handelen. 
III.  vakspecifieke competenties. 
 De vakspecifieke competenties liggen in de volgende vier gebieden: groei en ontwikkeling, innovatie en 

creativiteit, hulpverlening (pedagogisch en/of psychosociaal) of informatie en advies. Het werkgebied en 
achtergrond /opleiding van de cursist bepalend zal zijn voor de mate waarin de aandacht hierop komt te liggen. 

 
Vakspecifieke rollen en kerntaken 

Het programma is opgebouwd rondom twee vakspecifieke rollen. Binnen deze competentiedomeinen zijn 
verschillende kerntaken geformuleerd. Zij geven richting aan de uitvoering van de verschillende rollen binnen de 
eerdergenoemde competentiedomeinen.  
 
Begeleider/trainer 
De rol van de begeleider is vooral gericht op de basis van het psycho-sociaal-emotioneel evenwicht waarbij het 
doel is de ontwikkeling te leiden en stimuleren. De vakspecialist signaleert en analyseert ontwikkelingsvragen op 
het gebied van emotionele veerkracht, geeft een klimaat vorm dat ontwikkelingskansen biedt en werkt 
ontwikkelingsgericht. De kerntaken in de rol van begeleider/trainer zijn het verlenen (preventieve) individuele en 
groepsbegeleiding in diverse pedagogische situaties en het verbetering van eigen competenties / programma’s naar 
aanleiding van feedback of nieuwe inzichten. 
 
Leerdoelen voor de vakspecialist playfulness als begeleider/trainer 
• Hij /zij heeft alle processen en interventies persoonlijk ervaren. 
• Hij /zij bezit een gezond empathisch vermogen om een goede vertrouwensrelatie te scheppen.  
• Hij /zij kan factoren herkennen en benoemen die invloed hebben op de begeleiding.  
• Hij /zij kan duidelijk onderscheid maken tussen observeren en interpreteren, zowel bij zichzelf als de ander. 
 
Expert  
De rol van expert is gelegen in het scheppen van voorwaarden voor ontwikkeling binnen instellingen en 
organisaties en het samenwerken met collega’s. Begeleiding/advies over ontwikkeling, implementatie en evaluatie 
van beleid kan voorkomen waarbij innovatieve werkwijzen worden gehanteerd. De kerntaken voor de expert zijn 
het kunnen scheppen van voorwaarden voor toekomstige ontwikkeling, innovatie en groei. Plus daarnaast het 
plannen, coördineren en geven van programma’s, workshops en /of trainingen. 
 
Leerdoelen:  
• Hij /zij kan een rolmodel of voorbeeld zijn.  
• Hij /zij kan bijeenkomsten vormgeven en begeleiden. 
• Hij /zij kan de diverse te trainen vaardigheden benoemen en kent het belang hiervan.  
• Hij /zij houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op zijn vakgebied.  
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Opleidingsinformatie 
 
Voor wie is deze opleiding bedoeld?  

De opleiding Vakspecialist Playfulness® is bedoeld voor (aankomende) life-, loopbaan- of businesscoaches,	
docenten, trainers, onderwijsassistenten, jeugdwerkers, cultuur/maatschappelijk werkers, therapeuten, (ortho-
)pedagogen, talentbegeleiders	en andere geïnteresseerden met een passie voor theatrale werkvormen en 
ontwikkeling die hun rugzak willen vullen met mega veel creatieve en theatrale oefeningen waar een stukje 
provocatie en lichtheid in zit. 
 
Groepsgrootte   

De opleidingsgroepen bestaan uit minimaal 6 en maximaal 14 deelnemers om te zorgen voor een maximale 
persoonlijke inbreng en interactie. Oefeningen en interventies worden zowel individueel als in verschillende 
groepsgroottes uitgevoerd om zo het leereffect te optimaliseren.  
 
Wat levert deze opleiding je op?    Waartoe ben je na deze opleiding in staat: 

* durven leunen in ongemakkelijkheid   * werken met positieve psychologie 
* vernieuwende aanpak van uitdagingen   * de kracht van storytelling inzetten 
* leren (bege)leiden voorbij het denken   * begeleiden met een groeimindset 
* voorbij oordelen en aannames gaan   * inzicht in de psychologie van flow 
* optimaal inspelen op veranderingen   * werken met een Appreciative Inquiry approach 
* kennis van de menselijke natuur   * tools voor échte, duurzame verandering  
* verbinding met jezelf, anderen en de wereld  * een plan van aanpak vormgeven 
* professioneel ruimte voor beweging creëren  * krachtige werkomgevingen creëren 
 
Studiemateriaal  

Je ontvangt als onderdeel van de opleiding verschillende hulpmiddelen, waarbij je verschillende keren opnieuw door 
de lesstof heengaat. Je opleidingsmappen uit het eerste en tweede jaar bevatten theorie, blogs en wetenschappelijke 
onderbouwing voor een eerste kennismaking met de lesstof en een interne verdieping. Gedurende het 
opleidingsblok maken we de tweede verdiepingsslag. Door de theorie te voelen en ervaren gaan de verbanden voor 
je leven en begrijp je de onderlinge samenhang beter. In het tweede jaar leer je ook de negen tools in je toolbox 
hanteren. Ter afronding van de opleiding ga je aan de slag met jouw eigen doelgroep. Je begeleidt mensen individueel 
en in groepsverband. In een afsluitend interview formuleer je jouw visie op (het belang van) playfulness.  
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Studielast 

De studielast van het eerste leerjaar genaamd ‘Theater van het Leven’ is circa 150 uur. In totaal gaat het om 10 
tweedaagse workshops, thuisstudie en zelfreflectietijd. Bij voldoende aanmeldingen wordt er naast de do/vr groep 
ook een ma/di groep gestart. Het is mogelijk om dagen bij de andere groep te volgen bij verhindering. De studielast 
van het tweede leerjaar omvat naast het volgen en reflecteren op de 10 tweedaagse workshops van de jaaropleiding 
‘Magie in je Begeleiding’ ook thuisstudie en voorbereidingsopdrachten. Reken hiervoor in totaal 150 uur. Gemiste 
dagen kunnen in overleg ingehaald worden. De opleiding wordt afgesloten met enkele individuele opdrachten waar 
in totaal circa 50 uur voor staat. Het is mogelijk het afstudeertraject te starten tijdens of na het tweede lesjaar. Voor 
het afronden van de opleiding word je gevraagd een viertal klanten te coachen, twee trainingen te geven en een 
interview af te leggen waarin je je mening rondom playfulness weergeeft. De voorbereiding en uitvoering hiervan 
zal in totaal 50 uur studietijd kosten.  
 
Vrijstellingen  

Onze opleidingsdagen hebben een uniek karakter en derhalve zal vrijstelling door aantoonbare ervaring niet worden 
verleend. Er is een uitzondering voor voormalig Moed om te Falen en Lef om te Stralen cursisten, welke aantoonbaar 
de opleidingsdagen in het tweede lesjaar ‘Magie in je Begeleiding’ al hebben meegedaan in de afgelopen jaren. Zij 
kunnen contact opnemen om hun mogelijkheden te bespreken. 
 
Certificering en diplomering 

Bij afronding van een opleiding ontvang je een certificaat van deelname. 
Bij afronding van alle opleidingen kom je in aanmerking voor het diploma vakspecialist Playfulness. 
 
De voorwaarden voor het behalen van het diploma zijn: 
- Voldoen aan de verplichte onderdelen voor examinering 
- Het actief bijwonen van minimaal 87% van de opleidingsdagen 
- Zelfreflectie gedurende en terugkijkend op de opleidingsdagen. 
- Een voldoende afronding van zowel Theater van het Leven als Magie in je Begeleiding 
- Je examendossier, bestaande uit verslaglegging van je coaching, training en je interview  

* Verslagen van minimaal vier individuele interventies met proefklanten 
* Het maken, geven en reflecteren op twee groepstrainingen. 
* Interview rondom definitie en noodzaak van playfulness in het eigen werkterrein 

 
Je ontvangt feedback op alle examenonderdelen. Wanneer een onderdeel als onvoldoende beoordeeld is, krijg je 
specifieke actiepunten waarmee je alsnog aan de eindtermen kunt voldoen. Vanaf de inschrijfdatum word je een 
jaar lang begeleidt richting deze eindtermen.  
 
Rechtsgeldigheid  
Het diploma is niet rechtsgeldig aangezien zowel het coachen en begeleiden van mensen en het geven van 
trainingen vrije beroepen zijn. Na deze opleiding ben je in staat om de kennis van playfulness, mindset en positieve 
psychologie te integreren in je begeleiding; zowel individueel als in groepsverband. 
 
Locatie  

De centrale opleidingsdagen vinden plaats op onze cursuslocatie te Wijchen in ‘de Broedplaats’ gevestigd aan de 
achterzijde van de basisschool gelegen aan Kraayenberg 8020. Er is rondom het gebouw voldoende (gratis) 
parkeergelegenheid en we zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.   
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Data, inschrijven en start 
 
Opleidingsdagen in schooljaar 2021/2022 

De opleiding duurt twee jaar en bestaat uit veertig opleidingsdagen en een aantal individuele opdrachten. Alle 
opleidingsdagen welke hieronder staan vermeld starten om 09:30 uur en eindigen om uiterlijk 16;30 uur. Je wordt 
gevraagd een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. Voor lunch, koffie en thee wordt gezorgd.  
 
Gedurende je studie bestaat daarnaast in overleg de mogelijkheid om de bibliotheek op de opleidingslocatie in te 
duiken en je in alle rust voor te bereiden op je expertrol. Boeken lenen is als cursist ook mogelijk.  
 
Theater van het Leven 
ma/di opleidingsgroep 

Theater van het Leven 
do/vr opleidingsgroep  

Magie in je Begeleiding 
20-daagse opleiding 

Blok 1: 6/7 sept ’21 
Blok 2: 11/12 okt ’21 
Blok 3: 8/9 nov ’21 
Blok 4: 20/21 dec ’21 
Blok 5: 10/11 jan ’22 
Blok 6: 7/8 febr ’22 
Blok 7: 7/8 mrt ’22 
Blok 8: 4/5 april ’22 
Blok 9: 9/10 mei ’22 
Blok 10: 6/7 juni ’22 
 

Blok 1: 9/10 sept ’21 
Blok 2: 14/15 okt ’21 
Blok 3: 11/12 nov ’21 
Blok 4: 23/24 dec ’21 
Blok 5: 13/14 jan ’22 
Blok 6: 10/11 febr ’22 
Blok 7: 10/11 mrt ’22 
Blok 8: 7/8 april ’22 
Blok 9: 12/13 mei ’22 
Blok 10: 9/10 juni ’22 

Blok 1: 16/17 sept okt ’21 
Blok 2: 21/22 okt ’21 
Blok 3: 18/19 nov ’21 
Blok 4: 16/17 dec ’21 
Blok 5: 20/21 jan ’22 
Blok 6: 17/18 febr ’22 
Blok 7: 17/18 maart ’22 
Blok 8: 14/15 april ’22 
Blok 9: 19/20 mei ’22 
Blok 10: 16/17 juni ’22 

 
 
Investering  

De opleiding kost € 5.575,- Je betaald geen extra kosten wanneer je kiest voor termijnbetalingen.  
The School of Play is CRKBO geregistreerd. Deze beroepsopleiding is derhalve vrijgesteld van BTW.  
 
Kosten 1e jaar: Theater van het Leven €2595,- 
Kosten 2e jaar: Magie in je Begeleiding €2595,- 
Kosten diplomeringstraject: €385,- 
 
Inschrijven en motivatie  

Je schrijft je als student in voor de opleiding middels een inschrijfformulier op de website. Hierbij wordt gevraagd 
om de motivatie deze opleiding te gaan volgen. Voor elk onderdeel dient apart ingeschreven te worden.  
 
 
 
Het zou fijn zijn je spoedig in de opleiding te mogen verwelkomen! 
 
Warme groet, 
Xandra van Hooff / The School of Play 
 


