Post HBO training BeeldWaarNeming
voor vaktherapeuten discipline beeldende therapie
BeeldWaarNeming (BWN), een benoemingsapparaat van vorm- en beeldelementen en
beeldhoedanigheden, is een methode die ontwikkeld is vanuit de praktijk door Ella MolenaarCoppens (2016). Vanuit de praktijk zijn er aanwijzingen dat deze methode effectief is en uit
onderzoek (Annemans, Claessens & Pénzes, 2014) blijkt dat 31,2% van de beeldend
therapeuten die een meetinstrument inzet, de BWN gebruikt. In 2016 is er een kwalitatief
onderzoek naar het nabespreken van een werkstuk volgens de methode BeeldWaarNeming
uitgevoerd (Overberg, 2016). Op basis van de resultaten uit dit onderzoek kan
geconcludeerd worden dat beeldend therapeuten deze nabespreking doelgericht inzetten als
een opzichzelfstaande interventie. In 2020 heeft Ingrid Pénzes haar PHD afgerond met een
proefschrift over Art Form and Mental Health. Een van de conclusies uit haar onderzoek is
dat er een relatie is tussen formele beeldelementen van het beeldend product en de
geestelijke gezondheid van de cliënt.
De BWN gaat ervan uit dat het mentaal functioneren van de maker zichtbaar is: - In de
zichtbare formele beeldelementen, - In de interactie die de cliënt is aangegaan met het
materiaal, - In het ontstaansproces van het werkstuk. Het biedt beeldend therapeuten
handvatten om gericht te observeren en interventies in te zetten. Daarmee sluit de BWN aan
bij het raamwerk van het Expressive Therapeutisch Continuum (ETC) (Hinz, 2009).
Binnen de beeldende therapie is er altijd sprake van een zichtbaar en tastbaar werkstuk.
Tijdens deze training leren deelnemers gericht kijken, vanuit verschillende invalshoeken naar
het werkstuk. Leren beleid en doelen formuleren, indien mogelijk, in samenspraak met de
cliënt en leren interventies theoretisch te onderbouwen. Hiervoor wordt de methode BWN
gekoppeld aan het raamwerk van het ETC en de transdiagnostische factoren (Generieke
module Vaktherapie 2017). De training is naast de theorie vooral praktisch gericht, waarmee
deelnemers direct aan de slag gaan in de praktijk. Om die rede zijn de bijeenkomsten met
tussenposes van een maand gepland. Deze training is toepasbaar in de praktijk bij alle
doelgroepen waar beeldend therapeuten mee werken. De inhoud van het trainingsaanbod is
voor de beeldend therapeuten opgebouwd rondom drie aandachtsgebieden: - Het
ontwikkelen van de eigen waarneming, - Inzichten ontwikkelen vanuit een eigen beeldend
proces, - Een vertaling naar de praktijk situatie d.m.v. casuïstiek.
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Tijd
Start 10:30 met koffie en thee tot 15:30 (inclusief pauze)
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€ 500 (BWN basis map, materialen, koffie, thee en soep)
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Minimaal 3 deelnemers (maximaal 6)
Studiebelasting 18 contacturen & 18 uur zelfstudie
Accreditatie
SRVB heeft 36 accreditatie toegekend
Informatie en opgeven info@beeldendetherapie.nl of 0644776050
Extra informatie
www.beeldwaarneming.nl
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