
CONTEXTUELE STUDIES

O P L E I D I N G S I N S T I T U U T

leren over leven

TRAINING 
CONTEXTUEEL WERKEN 
MET DUPLO  

Voor hulpverleners, therapeuten, supervisoren en coaches.

De workshop van de duplo popjes is gebaseerd op concepten van de contextuele 
theorie van Nagy en geinspireerd door Marleen Diekman-Schoemaker.

Het gaat hierbij om een externalisatie-
methodiek. Door met behulp van de 
poppetjes als het ware onze binnenkant 
buiten onszelf te plaatsen ontstaat de 
nodige afstand waardoor we onszelf 
beter kunnen zien. Het visuele aspect 
vergemakkelijkt dit ‘kijken naar onszelf’,  
het driedimensionale geeft de mogelijk-
heid om de dilemma’s, beweeglijkheid 
en kansen van dit innerlijke proces te 
observeren en te ervaren.

Het is een methodiek die in de eerste 
plaats gebruikt wordt binnen de 
hulpverlening aan volwassenen 
(psychotherapie) en binnen coaching
en supervisie.

Afhankelijk van de deelnemers wordt
het binnen de context van team-
vergaderingen, coaching, casuïstiek 
en paralelprocessen gebruikt.



INHOUD

Dag 1
Introductie van de duplo popjes als 
hulpmiddel in het therapeutisch proces. 
Het gebruik van de popjes als hulpmiddel 
in de therapie van mensen.

Dag 2 
Het gebruik van de popjes als hulpmiddel 
waarbij bij thema’s zoals rouw, trauma, 
partnerrelatie, hechting en inter-
generationele ontwikkeling kunnen 
worden uitgewerkt. Tevens komt het 
gebruik van de popjes als hulpmiddel bij 
coaching en supervisie aan bod, 
afhankelijk van de groepssamenstelling. 

VOORWAARDEN

Kennis hebben van het contextuele 
gedachtegoed.

ACCREDITATIES (REGISTERPLEIN)

Opleidingstraject... 
  ...Agogen  5
  ...Cliëntondersteuners  16
  ...GGZ-Agogen  5
  ...Maatschappelijk werk 5
    Geaccrediteerde scholing GHO 1

PRAKTISCH

    De training bestaat uit 2 lesdagen 
(voor actuele data zie website)

    Prijs € 360,-. 
Koffie en thee inbegrepen.  

     Lestijden van 9.30 uur tot 16.30 uur. 
    Locatie Amsterdam en Eindhoven

Voor inschrijving, data en meer 
informatie zie onze website: 
www.lerenoverleven-oics.nl

WWW.LERENOVERLEVEN-OICS.NL
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Mirjam Bakker  06 19 85 73 66
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