
De Sherborne   
Samenspel Opleiding  
 
Basisvertrouwen en hechting bevorderen  
bij traumagerelateerde problematiek 
door middel van bewegingsspel 

 
Sherborne Samenspel: Een goed gevoel begint met voelen 
Tijdens een Samenspel-Sessie worden spelvormen uit de Sherborne 
Bewegingspedagogiek aangeboden aan het kind en de ouder(s)/verzorger(s). 
Kenmerkend is dat er tijdens de spelsessies creatief wordt ingespeeld op de 
initiatieven van het kind en de ouder. Het primaire doel is het verstevigen van de 
hechtingsrelatie en het zelfvertrouwen van het kind, door het aanbieden van 
positieve contactervaringen en het bevorderen van de sensitieve responsiviteit 
van ouders. Gedragsverandering vindt vanuit hier secundair plaats. 
 
De Opleiding: Leren door te doen 
Voor de professional die via lichaamsgericht spel een stimulans aan de 
ontwikkeling wil bieden, zijn een tweetal gecertificeerde opleidingen ontwikkeld. 
Hierbij is: ‘leren door te doen’ het motto. Dit vind je terug in de opbouw van de 
opleiding: een stevige theoretische basis wordt afgewisseld met 
praktijkvoorbeelden en het van hieruit zelf ervaren en praktisch ontwikkelen van 
Sherborne Samenspel Sessies.  
 
De Basisopleiding Sherborne: in 3 lesdagen de basisvaardigheden van Sherborne 
Bewegingspedagogiek onder de knie 
Tijdens de basisopleiding maak je kennis met de bewegingspedagogiek van 
Veronica Sherborne. Je leert hoe je als begeleider kinderen bewegingsspel op 
maat kan aanbieden. Je werkt aan het vergroten van lichaamsbewustzijn, het 
uitbreiden van het bewegingsrepertoire en het ervaren van plezier via het lijf.  
De basisopleiding biedt direct toegang tot de Vervolgopleiding Samenspel.  

 
In de vierdaagse Vervolgopleiding Sherborne Samenspel (+ supervisies)  
Verdiep je je kennis en verfijn je je begeleidingsvaardigheden. Je leert hoe je 
bewegingsspel gezinsgericht kan aanbieden, aansluitend bij de specifieke 
ontwikkelingsdoelen van je cliënt. Je krijgt methodes aangereikt om de sensitieve 
responsiviteit van ouders te versterken en hen via bewegingsspel een handvat te 
geven om zelf aan herstel te werken bij hun kind. Er wordt een koppeling gemaakt 
naar de hechtingstheorie, bouwstenen van hechting, recente wetenschappelijke 
neurobiologische inzichten en de communicatieprincipes van de VIB. 
  

Deze cursus wordt verzorgd door Hechter! Training & ontwikkeling  
voor zorg en onderwijs, CRKBO gecertificeerd opleidingsinstituut 

Cursussen geaccrediteerd door KNGF, VVH, SRVB, SKJ 
Voor meer informatie over data, kosten, voorwaarden, en certificering: 
www.sherbornesamenspel.nl en Sherborne Samenspel op Facebook. 

 
 

“Play is the way we learn to Live” 
 


