Jaartraining Developmental
Transformations voor
gevorderden
Deze training is bedoeld voor dramatherapeuten,
studenten dramatherapie en werkende
hulpverleners met affiniteit voor spel en creatieve
therapie die hun eerder verworven vaardigheden
van dramatherapiemethode DvT (Developmental
Transformations) verder willen ontwikkelen.
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Er wordt nog steeds gespeeld en ervaren. Je
verkent je spelrepertoire binnen het medium en
ervaart zelf de kracht en mogelĳkheden van de
methode. Daarnaast gaan we dieper in op de
principes en interventies van DvT. We werken
verder aan onze begeleidingsvaardigheden bĳ het
leiden van groepen en individuele sessies.
Je zal worden uitgedaagd om verdere stappen te
zetten als spelleider. Er is eveneens ruimte voor
eigen casussen, intervisiemateriaal en vragen.

Developmental Transformations is een methode
binnen dramatherapie die gebaseerd is op
improvisatie. In de ontmoeting tussen de therapeut
en de cliënt ontstaat er belichaamd imaginair spel
binnen een terugkerend proces van spontane
bewegingen, geluiden, woorden, beelden en scènes.
Volgens het principe van de vrĳe associatie
ondergaan deze voortdurend een transformatie en
bieden ons zo de kans om verschillende thema’s
bespeelbaar te maken.
De mens is van nature uit op zoek naar zekerheid,
stabiliteit en voorspelbaarheid in de steeds
veranderende wereld rondom hem. Via DvT leert de
cliënt flexibeler om te gaan met zĳn angst voor
verandering en voor de instabiliteit van ons dagelĳks
leven. Oude, rigide interacties en rollen kunnen
plaats maken voor meer flexibele en meer adequate
gedragingen. Persoonsontwikkeling staat centraal
en verandering manifesteert zich in het spel: in een
g e c re ë e rd e s p e l w e r k e l ĳ k h e i d ( p l a y s p a c e ) ,
ontmoeten therapeut en cliënt(en) elkaar (encounter)
en ontstaan er beelden, emoties en gedachten in
belichaamde vorm (embodiment). (Van den Bossche,
2006, 2008; Van der Straeten, 2012).

“ D v T a tte m p t s to l o w e r f e a r o f the
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instability of Being”

Begeleiding
M a t h i e u Va n d e r S t r a e t e n s t u d e e r d e
dramatherapie aan de Arteveldehogeschool te
Gent. Hĳ volgde verschillende opleidingen en
workshops in DvT en psychodrama en gebruikt
deze methodes zowel individueel als met
groepen.

Wouter Desmet studeerde dramatherapie aan
Hogeschool Zuyd. Tĳdens zĳn stage in NY werkte
hĳ voornamelĳk met DvT en volgde maandelĳks
training aan het instituut van David Read
Johnson. Intussen studeerde Wouter verder als
systeempsychotherapeut.

Mathieu werkt als dramatherapeut in het
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan Baptist in
Zelzate en geeft les aan de Arteveldehogeschool
Gent binnen de opleiding creatieve therapie.
Mathieu is voormalig voorzitter van BVCT-ABAT
vzw en ondervoorzitter van de vakgroep
dramatherapie. Hĳ heeft zowel ervaring in
residentiële als ambulante context en werkt
heden voornamelĳk met volwassenen met een
afhankelĳkheidsproblematiek en mensen met
een psychiatrische problematiek.

Wouter werkt als dramatherapeut in het
psychotherapeutisch centrum Elim in Kapellen.
Deze job combineert hĳ als zelfstandig
psychotherapeut waar hĳ zowel individuele als
relatie- en gezinstherapie aanbiedt. Zĳn ervaring
ligt vooral in de behandeling van mensen met een
persoonlĳkheidsproblematiek, angst en depressie
en burn-out.

Zaterdag 1 oktober 2016, 10u - 16u30
Zaterdag 5 november 2016, 10u - 16u30
Zaterdag 10 december 2016, 10u - 16u30
Zaterdag 18 februari 2017, 10u - 16u30
Zaterdag 29 april 2017, 10u - 16u30
Zaterdag 17 juni 2017, 10u - 16u30
Kostprijs:
70 euro per trainingsdag
Leden van de BVCT-ABAT vzw krijgen €10 korting!
Adres:
Theater Box
Pijndersstraat 16 9000 Gent
http://www.theaterbox.be/
Inschrijven? Graag voor 15 september mailen naar
mathieuvdstraeten@me.com
Snel wezen, de plaatsen zijn beperkt
Per mail: mathieuvdstraeten@me.com
Tel: 0486/980 084

“DvT is a performative practice based on the
axiom that experience is nonrepeating,
causing instability throughout Being”

