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Studieplan Creatieve therapie 
 

 

1.0 - Het conceptuele deel 

Het conceptuele deel is het gedeelte waarin het algemeen conceptueel kader van de te 

accrediteren scholing expliciet wordt gemaakt en waarbij het motto "de relatie met het 

beroep als uitgangspunt" is. 

 

1. Beschrijf in het kort de visie, missie en beroepssituatie voor de scholing waar u 

accreditatie voor aanvraagt. 

 

Met de opleiding Creatieve therapie leert u door middel van tekenen, schilderen en 

boetseren de innerlijke wereld van uw cliënten onthullen. Deze therapievorm helpt bij de 

verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Als iemand het moeilijk vindt om gevoelens 

of emoties te verwoorden kan creatieve therapie uitkomst bieden. Het resultaat laat 

onbewuste gevoelens en innerlijke processen zien. Wat zeggen de vorm, het kleurgebruik 

en het gekozen onderwerp over de persoon? Waar zitten pijnpunten en hoe kunnen deze 

worden aangepakt? Na deze opleiding bent u in staat om het creatieve werk van cliënten 

te begeleiden en interpreteren. 

 

2.Beschrijf op welke zorgverleners de scholing is gericht. 

 

De opleiding is gericht op iedereen die creatieve therapie wil leren begrijpen en 

toepassen, waaronder coaches, therapeuten en hulpverleners. 

 

3.Beschrijf hoe de scholing bijdraagt tot een beroeps relevante 

deskundigheidsbevordering van de zorgverlener. 

 

Creatieve therapie is een effectieve methode om onbewuste emoties en verlangens aan 

het licht te brengen. Na afronding van de opleiding is de student in staat mensen te 

begeleiden bij het verwerken van ingrijpende of traumatische gebeurtenissen d.m.v. de 

basisprincipes van de beeldende creatieve therapie zonder dat de cliënt er direct over 

hoeft te praten. 

 

4.Beschrijf de voorwaarden voor de toelating (gedefinieerd minimaal instroomniveau). 

 

Er zijn geen harde voorwaarden voor de toelating; er is geen specifieke vooropleiding 

vereist. Minimaal havo- of mbo-denkniveau is wenselijk. 

 

 

2.0 - Het contextuele deel 

In deze paragraaf dient beschreven te worden de voorzieningen die er voor zorgen dat de 

doelstellingen van de scholing bereikt worden. 

 

1.Beschrijf hoe het gebouw/lokaal en de voorzieningen zijn toegerust voor het lesgeven. 

Omschrijf ook de noodzakelijke leermaterialen die aanwezig zijn. 
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Dit is een thuisstudie met docentbegeleiding via e-study, hierdoor worden er geen eisen 

aan de leeromgeving gesteld. 

 

2.Beschrijf de wijze van toetsing en/of evaluatie van het leerresultaat bij de studenten. 

 

Het leerresultaat wordt formatief getoetst middels tussentijdse toetsvragen na elke les en 

een afsluitend examen. Daarnaast bevat elke les een studieopdracht waarmee de student 

werkt aan zijn eigen creatieve ontwikkeling. Deze opdrachten plus bijbehorende feedback 

van de docent geven de student gedegen inzicht in de eigen innerlijke processen. Tot slot 

kunnen 6 praktijkdagen worden bijgewoond, waarbij de student onder begeleiding van de 

docent praktisch met creatieve therapie aan de slag gaat. 

 

3.Beschrijf de wijze waarop de kwaliteit van de scholing wordt bewaakt. 

 

• Het lesmateriaal is samengesteld door een ervaren vakdocent. CIVAS houdt de 

vakontwikkelingen bij. 

• CIVAS vraagt studenten actief om feedback, zodat ze zicht houdt op de 

klanttevredenheid. 

• CIVAS is als aanbieder van beroepsgerichte scholing geregistreerd bij het Centraal 

Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Opname in het CRKBO-register gebeurt op 

basis van een onafhankelijke kwaliteitstoets die wordt uitgevoerd door het CPION. 

Opname in het CRKBO-register geeft aan dat CIVAS aan de gestelde kwaliteitseisen 

voldoet. 

• CIVAS is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De 

NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en 

opleidingsinstituten in Nederland. CIVAS conformeert zich aan de door de NRTO 

opgestelde Algemene voorwaarden en Gedragscode. 

• Via de website zijn het studiereglement, het examenreglement en de 

klachtenprocedure die CIVAS hanteert door iedereen in te zien. 

 

 

3.0 - Het contentuele deel 

Dit betreft de inhoud van de scholing. In dit onderdeel wordt de inhoud beschreven zodat 

duidelijk zichtbaar wordt wat uw scholing inhoudelijk brengt. 

 

1. Geef een uitgebreid overzicht van de lesstof (inhoud van het programma). 

 

Les 1: Materialen en technieken 

Les 2: Energie en intuïtie 

Les 3: Tekeningen en schilderingen interpreteren 

Les 4: Kleuren in de teken- en schildertherapie 

Les 5: Mandala’s 

Les 6: Fantasie 

Les 7: Boetseren 

Les 8: Getallen 

Les 9: Visualisatie, meditatie en positief denken 

Les 10: Helend tekenen, schilderen, boetseren en schrijven 
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2. Omschrijf duidelijk de leerdoelen/eindtermen. 

 

• De student kent de theorie achter creatieve therapie. 

• De student kan materialen en technieken juist gebruiken en toepassen. 

• De student kent de toepassingsmogelijkheden van creatieve therapie. 

• De student kan creatieve uitingen interpreteren. 

 

3. Indien van toepassing; toon het HBO-niveau van de scholing aan door middel van de 

uitwerking van tenminste 2 HBO-kerncompetenties (zie document ‘voorbeeld HBO 

Kerncompetenties’). Indien het een aanvraag voor een vakopleiding betreft, dienen alle 

relevant zijnde HBO-kerncompetenties uitgewerkt te worden. 

 

Niet van toepassing. 

https://ktno.nl/clients/ktno/themes/hbo_kerncompetenties.pdf
https://ktno.nl/clients/ktno/themes/hbo_kerncompetenties.pdf

