
 

 
Wat een jaar… 
… Wij hebben er van genoten! 
Vanuit een periode van lockdowns, aanpassingen en toch 
ook toenemende stress bij iedereen, gingen dit jaar de 
deuren langzaam weer open en zijn wij ook heerlijk bezig 
geweest. We zijn met onze cursussen verhuisd naar een 
nieuwe locatie in Den Haag, in het leuke gebouw Mooof 
waar veel gebeurt op het gebied van beweging, 
ontwikkeling en zorg. We hebben nieuwe studiedagen 
ontwikkeld, waarover in deze nieuwsbrief meer. 
En verder stond dit jaar in het teken van 
professionalisering met onder andere een hertraining in 
Bristol en iemand die voor ons eigen materiaal ontwerpt. 
Om te kunnen voldoen aan de vraag naar onze trainingen 
zijn we ook bezig geweest met het opleiden van enkele 
collega ZZP-ers die met ons mee kunnen trainen. 
Heel veel mooie ontwikkelingen om op terug te kunnen 
blikken dus. En we hebben zeker al weer net zo veel zin 
in het nieuwe jaar dat lekker vol staat met mooie 
studiedagen, waaronder een vervolg op de polyvagaal 
dag en veel nieuw aanbod. Nieuwsgierig? Scroll snel door 
voor alle info en data! Hieronder lees je eerst over onze 
avonturen in het buitenland. Daarnaast leuke inspiratie 
zoals een boekentip en een december Samenspel idee! 
 
Sherborne Developmental 
Movement – nieuwe 
onderwijsstructuur- 
De ISCO (International Sherborne Cooperation) is 
opgericht na het overlijden van Veronica Sherborne, met 
als doel haar bewegingspedagogiek te blijven 
verspreiden en de kwaliteit ervan te bewaken. De 
mensen die nog direct met Veronica samengewerkt 
hebben gaan allemaal richting hun pensioen en voelden 
de behoefte om het gedachtengoed nog eens goed vast 
te leggen en over te brengen. Ook waren er grote 
verschillen in hoe de cursus in verschillende landen werd 
gegeven. Er is jarenlang gewerkt aan een handboek voor 
de cursussen en een nieuwe uniforme structuur 
waardoor overal ter wereld iedereen op vergelijkbare 
wijze kan doorgroeien in de bewegingspedagogiek. 
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Data nieuw aanbod onderaan 
deze nieuwsbrief!  

Nadat de grote internationale happening door de pandemie een 
aantal keer uitgesteld moest worden, was het deze zomer dan 
zover. Samen met ongeveer 50 andere international course 
leaders hebben we mooie inspirerende dagen beleefd in Bristol, 
in een Harry Potter achtige omgeving. 
Level 1 en 2 zijn nu vervangen door SDM Beginner en 
Practitioner. Alle bestaande certificaten blijven gelden en je kunt 
gewoon hierop voortbouwen. 

 



 

Movement and Attachment Play 
 

Deze herfst hebben we in Riga (Letland) een grote groep 
dans- en bewegingstherapeuten opgeleid. We hebben bij 
hen de cursus Sherborne Developmental Movement 
(SDM) Beginnerslevel gegeven en in 2023 gaan we terug 
voor Samenspel. Bij dit internationale avontuur hoort 
natuurlijk ook een internationale naam voor Samenspel 
en dat is geworden: MAP 
Movement & Attachment Play 
We zijn er erg tevreden over en hopen met deze naam 
en de Engelstalige training de rest van Europa en wellicht 
daarbuiten te gaan inspireren 😊😊.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderzoek 
 

Vanuit de universiteit in Riga gaan de cursus organisatoren 
ook een thesis schrijven over SDM. Hiervoor willen ze een 
aantal danstherapeuten interviewen die ook met de 
Sherborne bewegingspedagogiek werken. Ben jij 
danstherapeut en wil je meewerken aan dit onderzoek, 
laat het ons dan weten, dan brengen we jullie in contact. 
 
Een mooi bruggetje naar Nederland: ook in Nederland 
gaan de komende jaren 2 onderzoeken starten naar 
Samenspel, super mooi natuurlijk. We zullen jullie via onze 
social media en nieuwsbrieven op de hoogte houden van 
het verloop hiervan.  

 

ONDANKS ALLE NIEUWE 
TECHNIEKEN EN THERAPIEEN DIE 

ONTWIKKELD WORDEN:  
DE ZORGZAME, OPRECHTE, 
AUTHENTIEKE MENSELIJKE 

NABIJHEID DAT IS WAAR HET 
UITEINDELIJK OM GAAT  

 
– DIRK DE WACHTER - 

Boekentip! 
 
Zoals jullie weten zijn we fan van Eva Mouton, die onder 
andere de Nelson en Hey Baby boeken heeft geïllustreerd. 
Zij heeft daarnaast een aantal leuke kleine boekjes 
uitgebracht. Het boekje ‘Ik ben blij dat jij er bent’ 
gebruiken wij tegenwoordig ook in de cursus. In het boekje 
worden contactspel suggesties gegeven, steeds gekoppeld 
aan het zinnetje: ik ben blij dat jij er bent. Dit past 
natuurlijk heel mooi bij de zorgen-voor spellen van 
Samenspel. Voor ouders en kinderen die het nog wat 
spannender en moeilijker vinden om het contactspel aan 
te gaan, kan het lezen en meedoen met het boekje een 
mooie ingang zijn. Je kunt ook als begeleider voorlezen, en 
dit eventueel elke sessie met een bladzijde opbouwen. Het 
maakt bij ouders vaak ook veel los. De laatste zin in het 
boekje is: ‘En weet je het plots ineens niet zeker meer… 
dan vertel ik het je nog duizend keer!’ Nou dit gunnen wij 
elk kind! Afgelopen maand is Eva’s nieuwste boekje 
uitgekomen, een knisperboekje. Wens je baby van top tot 
teen een heerlijke nacht toe en knuffel zijn hele lijfje 
liefdevol wakker. Voor een verbindend begin en einde van 
de dag. 
Hier een link naar de boekjes: 
https://evamouton.be/Boeken-kalenders 
 

SCROLL VERDER VOOR ONS AANBOD! 



 

 

December Samenspel tip:  
de magische wintersokken 

 
Van dit weer krijgen we koude voeten! Pak de voeten 
van je kindje stevig vast en wrijf ze op je schoot even 

heel goed warm. Voelt je kindje de verandering al? Even 
alle tenen voelen of ze al warm zijn. Hierna trek je de 

(denkbeeldige) warme wintersokken aan. Wat staat er 
allemaal op? Wellicht heeft je kind echte mooie sokken 

aan en kun je de figuurtjes die er op staan na maken met 
je vingers. Doe het langzaam met een stevige liefdevolle 
druk, zodat het ontspannend en niet kietelig werkt. Het 

laagje sok zorgt voor een tweede huid waardoor de 
aanraking beter te verdragen is. Geen sokken aan of 

geen print? Misschien nog wel beter, want dan kan je de 
fantasie de vrije loop laten gaan. Laat het kind bepalen 

wat er op de denkbeeldige sokken staat: 
sneeuwvlokken… pinguïns… een rendier met rode 

neus…mooie gouden stippen…? Masseren maar! En 
daarna die voetjes heerlijk warm instoppen natuurlijk!  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdieping na de cursus 

 
Momenteel bieden wij naast onze reguliere cursussen SDM, 
Samenspel en Samentijd, drie verschillende soorten 
studiedagen aan: voor mensen die nieuw zijn, voor mensen 
die SDM of Samentijd hebben gedaan, en masterclasses na 
het volgen van Samenspel, voor de volledige planning per 
categorie zie de laatste bladzijden van deze nieuwsbrief. 
 
Heb je zin om alvast een plan voor nascholing te maken, lees 
dan hieronder verder en schrijf je in! Wanneer je je opgeeft 
voor 2 studiedagen tegelijk, krijg je 10% korting op de 
duurste dag. 
 
 
 
 
SCROLL VERDER VOOR ONS AANBOD ! 
 

De nieuwe cursusdata, 
enthousiasmeer je 

collega’s en netwerk! 
 

Sherborne Bewegingspedagogiek (SDM  Beginner & 
Practitioner Level) + Verdieping Sherborne Samenspel 
SDM: 16 & 17 maart, 31 maart 2023 
Samenspel: 11 & 12 mei, 8 & 9 juni 2023 (wachtlijst)  
www.sherbornesamenspel.nu 
 
Sherborne Bewegingspedagogiek (SDM Beginner & 
Practitioner Level ) + Verdieping Sherborne Samenspel 
SDM: 29 & 30 juni, 1 september 2023 
Samenspel:  5 & 6 oktober, 2 & 3 november 2023 
www.sherbornesamenspel.nu 
 
Samentijd  
– Sherborne en traumasensitief werken met een groep – 
28 & 29 september en 16 & 17 november 2023 
www.samentijd.nu 
 
Accreditatie SKJ en Register Vaktherapie, zie websites 

 

 
 

 

http://www.samentijd.nu/


 

Studiedagen voor alle 
professionals toegankelijk:  

 
13-01-2023  ‘Hechting in Beweging’ – de 
Cirkels van Veiligheid  (Online ochtend) 

Kosten: € 85 
 

Een gezonde hechting: Wat betekent dit? 
Hoe je kun afstemmen op je kind en hoe kun je op een 
speelse manier werken aan emotieregulatie? En welke 
bewegingsspelvormen kunnen dit proces bevorderen, 
waarbij gezamenlijk plezier voorop staat?  
 
We zullen theorie behandelen over de gezonde hechting 
via de bouwstenen van de hechting. En dit vooral laten 
zien door middel van filmmateriaal en aan de hand van 
concrete voorbeelden. Er is ruimte voor onderlinge 
uitwisseling en tijd voor vragen.  
Na afloop ontvang je een 'digitale verrassing'. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

   

 
27-01-2023 Inspiratiedag 

Nonverbale werk- en spelvormen 
Kosten: €150 

 
Deze dag staat  bomvol nonverbale en lichaamsgerichte werk- 
en spelvormen. Bij elke werkvorm worden de achterliggende 
theorie en de werkzame onderdelen uitgelegd, je gaat de 
werkvorm zelf ervaren en daarna maak je direct de koppeling 
naar je eigen praktijk. De werkvormen komen oa uit de 
bewegingspedagogiek, theraplay, sensopatisch spel, 
mindfulness, werken met de adem en muziek.  
Heerlijk spelen en je laten inspireren. Voor nieuwe mensen die 
eens willen proeven aan ons aanbod, of ervaren Sherborne 
professionals die behoefte hebben aan nieuwe input. 
Na deze dag kun je direct ermee aan de slag in je eigen werk. 

06-04-2023 Polyvagaal in simpele taal 
Kosten: € 150 

 
Naar aanleiding van onze verdiepingsdag over de polyvagaal 
theorie, kregen wij ook aanvragen van mensen die nog geen 
opleiding bij ons gevolgd hebben. We hebben daarom 
speciaal voor deze doelgroep een nieuwe dag ontwikkeld. 
Iedereen die met kinderen werkt is hier dus welkom. Onze 
ervaring is dat de polyvagaal theorie super fijn werkt om 
stress te verminderen en emoties te reguleren. Alleen…. het 
is best een ingewikkeld verhaal over zenuwbanen en 
hormonen. Dit gaan we overbrengen in begrijpelijke taal.  
We doen dit niet alleen middels theorie, maar vooral ook 
door allerlei leuke oefeningen, waardoor je aan den lijve gaat 
ervaren wat er bedoeld wordt. Op deze dag kan er ook even 
geproefd worden aan de methode Samenspel, om een beeld 
te krijgen wat deze interventie vanuit polyvagaal perspectief 
kan betekenen. Maar ervaring met lichaamsgericht werken is 
dus helemaal niet nodig. Na deze dag snap je eindelijk wat de 
polyvagaal theorie inhoudt en kun je de inzichten direct 
toepassen in je werk. 
 

SCROLL VERDER VOOR MASTERCLASSES ! 
 

OPGEVEN VIA INFO@HECHTER.NU 
MET: 

O NAAM 
O WERKPLEK/WERKGEVER 
O ADRES 
O FUNCTIE 
O EVT. KOSTENPLAATS 

 
 
 
 
 
 

25-05-2023 Zelfzorgdag voor professionals 
Kosten: € 160 

 
 
Dat we goed voor onszelf moeten zorgen… en dat daar alles 
mee begint… het is zo’n open deur. En we zeggen het 
natuurlijk steeds tegen onze cliënten. Maar als het om jezelf 
gaat is het oh zo moeilijk om dit blijvend aandacht te geven. 
Dus deze dag staat in het teken van JOU! Naast dat het een 
heerlijk verwendagje wordt, waarin we jullie in de watten 
willen leggen, gaan we ook echt aan de slag met het 
structureel een plek geven van zelfzorg binnen je werk. Dit 
vanuit de stellige overtuiging dat jouw eigen staat van zijn, 
en de mate waarin jij gereguleerd bent, de basis voor alle 
groei binnen je sessie is. Hiervoor gaan we contact maken 
met je idealen, de intentie waarmee je dit werk wilt doen en 
waar je vuurtje van gaat branden. We onderzoeken hoe jij in 
verbinding kan blijven met jezelf en wat hiervoor nodig is. 
De bedoeling is dat je naar huis gaat met een ontspannen en 
vitaal gevoel, en een plan van aanpak waar je nog lang de 
vruchten van plukt. 
 

mailto:info@hechter.nu


 

Verdiepingsdag NA  
Sherborne / Samentijd: 

 
24-03-2023 De kracht van Nonverbaal 
 – Aanraking en bewegingsdialoog Pur Sang– 
Kosten: € 150 
Merk je ook dat er in je Sherborne sessie toch nog best 
veel gepraat wordt?  Dat taal voor jouw cliënten soms 
meer een obstakel dan een hulpmiddel is? Ben je nog wat 
zoekend hoe je de taal van het lichaam kan laten spreken, 
ook vanuit jou als hulpverlener?  
Dan is deze dag iets voor jou! 
 
Als hulpverlener zijn we gewend om veel te praten, uitleg 
te geven, te instrueren en te bevragen. En ook cliënten 
hebben zo hun eigen redenen om veel taal in te zetten: 
misschien om hun kwetsbaarheid niet te laten zien, en wel 
met jou te willen communiceren. Soms juist, blijft het stil 
en kun je verbaal de ingang niet vinden. 

Wat nou als we alle verbale taal weghalen? 
En enkel gaan luisteren naar De Taal van het Lichaam….. 
 
Deze dag verwelkomen wij 2 ervaren en inspirerende 
gastsprekers en gaan we actief aan de slag met het 
weglaten van taal. We worden ons ervan bewust, kijken 
naar het waarom achter de woorden en gaan vervolgens 
onze gesproken taal heel specifiek en gericht toevoegen, 
daar waar het ondersteunend is! We gaan het ervaren en 
bekijken in beelden. Het ervaren van de taal van aanraking 
en hoe je dit sensitief responsief inzet, komt zeker ook 
uitgebreid aan bod. 
 

 

 
 

 

D ata nieuw aanbod 
onderaan deze 
nieuwsbrief! 

 

 

OPGEVEN VIA 
 INFO@HECHTER.NU 
MET: 
 

O NAAM 
O WERKPLEK/WERKGEVER 
O ADRES 
O FUNCTIE 
O EVT. KOSTENPLAATS 

Masterclass NA Sherborne Samenspel 
opleiding: 

 
23-02-2023 Polyvagaal Theorie toegepast 

binnen Samenspel 
Kosten: € 175 

Deze dag heeft afgelopen jaar voor het eerst plaats gevonden en 
hierop kregen we lovende reacties en veel nieuwe aanvragen. 
Vandaar meteen in de herhaling.  
De polyvagale theorie wordt ook wel de ‘wetenschap van 
veiligheid’ genoemd. Op deze dag leer je de basisprincipes van 
deze theorie, een waardevolle aanvulling op wat je al geleerd 
hebt over trauma en stress in de Samenspel cursus. 
We besteden aandacht aan hoe bepaalde zenuwbanen 
betrokken zijn bij verschillende overlevingsstrategieën, waarbij  
de drive om te overleven altijd concurreert met het verlangen 
tot verbinding. We gaan kijken naar hoe we deze reactie 
mechanismen bij onze cliënten kunnen herkennen. 
De polyvagale theorie geeft ons inzicht hoe we cliënten kunnen 
helpen, waarbij de nadruk ligt op het tot rust brengen van het 
zenuwstelsel. Ingewikkelde materie maken we toegankelijk door 
beelden en oefeningen. 
Aan het einde van de dag snap je hoe je de inzichten van de 
polyvagaal theorie kan vertalen naar de praktijk en kun je 
regulatie van het zenuwstelsel integreren in je Samenspel sessie.  

Accreditatie SKJ en Register Vaktherapie 
 

  21-04-2023  Polyvagaal Intens  
(opvolgend aan masterclass) 

Kosten: € 175 
Van mensen die bovenstaande dag bij ons gevolgd hebben, 

kregen we te horen: dit smaakt naar meer! Deze dag gaan we 
nog dieper op de materie in. We frissen het eerder geleerde op, 

en kijken nog specifieker hoe we met Samenspel hierop in 
kunnen spelen. Dat begint natuurlijk met kijken naar onze eigen 
polyvagale ladder, en vandaaruit alle parallelle processen met 

ouder en kind. De koppeling naar bewegingsspellen wordt 
duidelijker en we hebben de tijd om stil te staan bij eigen 
casussen en hier als collega’s op te reflecteren met onze 

polyvagale bril op. We kijken ook hoe je naast de Samenspel 
sessies met je cliënt een ventraal vagale context voor herstel 

kan creëren. Een dag waarin het nog meer gaat landen en eigen 
worden, vol uitwisseling met elkaar. Wees welkom! 

Masterclass NA Sherborne Samenspel 
opleiding: 

 
13-10-2023 Ouders in de Hoofdrol 

Kosten: € 175 
 
In onze cursus zeggen we altijd: “iedereen in de zaal is je cliënt”. 
Toch ligt onze focus snel op het kind, en verliezen we de ouder 
nog wel eens uit het oog. Deze dag zetten we daarom de ouder 
in de hoofdrol!  
Tijdens deze dag gaan we samen kijken naar de rol van de eigen 
hechtingsstijl van ouder(s), en hoe je dit mee kan nemen in je 
attitude en communicatie, o.a. bij het terug kijken van de 
videobeelden. We focussen op het geldig interpreteren van het 
gedrag van de ouder(s) in het licht van zijn/haar eigen 
achtergrond, deze te omarmen en positief te versterken. We 
zullen oefenen met het werken aan zelfregulatie door en met de 
ouder(s), met interventies gebaseerd op de polyvagaal theorie, 
de sensorimotor psychotherapy en mindful parenting. 
Wil je meer verdieping in het werken met ouders, je openstellen 
voor hun problematiek, aansluiten en met hen mee bewegen in 
een positieve verandering, dan is deze dag echt iets voor jou. 
We bouwen voort op het geleerde binnen Sherborne 
Samenspel, verdiepen dit met extra tools en zetten video in om 
de (ook complexe) ouders in hun kracht te zetten. 
 

mailto:info@hechter.nu
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