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1 Beleid en Organisatie 

1.1 Kwaliteitsbeleid 
 

Het Kwaliteitsbeleid van het Griefelinstituut is erop gericht dat alle werkzaamheden en 
functies worden uitgevoerd volgens de hierna beschreven procedures. 

 
Onder verantwoordelijkheid van de directie kunnen werkzaamheden door andere, voldoende 
gekwalificeerde, personen worden uitgevoerd. 

Het kwaliteitshandboek is een geïntegreerd geheel met gedeelde verantwoordelijkheden. 

1.2 Taak van het Griefelinstituut 
Het Griefelinstituut organiseert cursussen om personen op te leiden tot Griefelaars. 
Er zijn verschillende cursussen: 

- Griefelen voor ouders en kinderen 
- Griefelen voor leerkrachten 
- Griefelen voor hulpverleners 

Het Griefelinstituut ziet het als haar taak om Griefelaars optimaal toe te rusten om het 
Griefelprogramma uit te kunnen voeren. 

1.3 Organisatieschema van het Griefelinstituut 
 
 

 
1.4 Functie-omschrijvingen 

- Directie 
De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van de directie. De directie is belast met de 
strategische beleidsontwikkeling en geeft leiding aan het Griefelinstituut. 
Werkzaamheden: de directie is belast met voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het 
scholingsbeleid door: 

* het ontwikkelen van het strategisch beleidsplan en het bewaken van de uitvoering ervan; 
* het bewaken van de identiteit, grondslag, positionering en doelstelling van de instelling; 

Opleiding en scholing 

Directie 

Marketing & 
Voorlichting 

Research & 
Development Kennis specialisten 

Financiële administratie 

Automatisering 

Klantenservice 

Controle en beheer 
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* het zorgen voor de opstelling van het beleidsplan, de scholingsagenda en het 
jaarverslag; 

* het anticiperen op ontwikkelingen met betrekking tot wetgeving, politiek, 
onderwijsmarkt, bestuurlijke samenwerking; 

* het toezien op het interne systeem van kwaliteitszorg; 
* het zorgen voor het onderwijsmanagement, personeelsmanagement, financieel, 

materieel en strategisch management; 
* het bewaken van de concurrentiepositie en het zorgdragen voor een goede p.r. en 

marketing 
 

-  De financiële administratie is uitbesteed aan Goertz Belastingadvies. 
 Verantwoordelijkheden:  
• Zorgdragen voor een betrouwbare, volledige en tijdige vastlegging van de 

bedrijfsadministratie, waaronder crediteuren-, debiteurenadministratie, grootboek 
• Zorgt voor de inrichting van de administratie- en de administratieve processen 
• Zorgt aan het eind van een verslagperiode voor onderlinge afstemming tussend e diverse 

deeladministraties 
• Stelt maand-, kwartaal- en jaarverslagen op 
• Adviseert de directie bij financieel-administatieve vragen en problemen 

 
- Automatisering is uitbesteed aan Become-it 
Verantwoordelijkheden: 

• Verzorgen van de output van systemen, adviseren en instrueren inzake hard- en software gebruik, 
het bieden van directe ondersteuning. Vervullen van helpdesk werkzaamheden, oplossen van 
(kleine) storingen en zo nodig de leveranciers inschakelen voor ondersteuning, inventariseren 
opleidingsvragen en doen van suggesties dienaangaande, het zorg dragen voor het opleiden van 
gebruikers in de hantering van de toegepaste software, het geven van instructies aan gebruikers en 
het zorgdragen voor het netwerkbeheer (fysiek en systeemtechnisch). 

• Zorgdragen voor de dagelijkse back-up, schoon houden van bestanden, archiveren van 
documentatie, uitvoeren van beveiligingsmaatregelen, het toekennen van passwords, analyseren 
en adviseren over aanpassingen en uitbreiding van de systemen, bestellen van bepaalde 
benodigdheden en zorgen voor de distributie en zo nodig begeleiden van 
automatiseringsprojecten. 
 
− De Webshop 

Deze wordt door het Griefelinstituut zelf georganiseerd. Bestellen gaat via de website. Betaling 
gaat via de website (Mollie). Er zijn meerdere opties: 

• Er kan een cursus gekocht worden. Hier krijgt de klant  een factuur voor met een factuurnummer 
en cursusdata.  

• Er kan een product/meerdere producten uit de webshop gekocht worden. De klant krijgt een 
factuur met een factuurnummer. Bij ophalen zijn hier geen verzendkosten aan verbonden. Bij 
opsturen worden de gangbare verzendkosten in rekening gebracht. Na betaling krijgt de klant het 
product/de producten binnen 10 werkdagen toegestuurd.   

- Docenten 
De huidige docenten zijn de ontwikkelaars van het Griefelprogramma en derhalve volledig op de 
hoogte en gekwalificeerd om het te doceren. De docenten hebben een relevante opleiding, 
uitgebreide ervaring met de doelgroep en zijn lid van meerdere beroepsverenigingen waarbij zij 
zich gecommitteerd hebben aan de daarbij horende beroepscodes. Nadere informatie in de cv’s, 
zie bijlage 
De docenten worden op regelmatige basis bij- en nageschoold, onder andere door één van de 
grondleggers van Somatic Experiencing voor kinderen, Maggi Kline. Voor verdere informatie, zie 
bijlage 

- Kennisspecialisten 
Zijn specialisten op een specifiek gebied en worden ingezet wanneer een cursus extra expertise 
behoeft, bijvoorbeeld op het gebied van ontwikkelingsproblematiek bij kinderen. 
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- Research & Development 
Verantwoordelijkheden: opzetten en uitvoeren van verantwoord wetenschappelijk onderzoek dat 
voldoet aan de normen en eisen van de huidige wetenschappelijke standaard. Eerste doel is het 
wetenschappelijk onderbouwen van het Griefelprogramma ten behoeve van opname in het 
register van Evidence Based Practices van het Nederlands Jeugd Instituut, Databank Effectieve 
Jeugdinterventies. 
Tweede doel: blijven innoveren en door ontwikkelen van het Griefelprogramma.  
Wat momenteel bereikt is:  

* Het Ouder-Baby Griefelprogramma is afgerond en zit inmiddels in de pilotfase 
* Specifieke aanpassingen binnen het Griefelprogramma voor de doelgroep Zeer Moeilijk Lerende 

Kinderen (ZML populatie) worden geformuleerd en onderzocht 
* In Vlaanderen is een grote groep Griefelaars opgeleid die het Griefelen binnen de jeugdzorg en de 

kinder- en jeugdpsychiatrie toepassen als ‘care as useful’ 
Eerst volgende project 

 Ontwikkelen Griefelen voor de midden- en bovenbouw van de basisschool 
 

- Marketing & Voorlichting 
Verantwoordelijk voor 

* het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal zowel op papier als digitaal 
* het opstellen en uitvoeren van het marketingplan 
* het zorg dragen voor volgen van de reclame code voor cursussen en de gedragscode van 
De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO): “….Reclame voor 
cursussen behoort een waarheidsgetrouw beeld te geven van de instelling die de 
cursus organiseert respectievelijk onder welker auspiciën de cursus plaatsvindt en van de 
cursus zelf. De reclame dient zich te onthouden van enige suggestie van redelijkerwijze 
niet te verwezenlijken resultaten en van het stellen van niet-erkende ”graden”….” 

1.5 Organisatie kwaliteitssysteem 
 

1.5.1 Opstellen en wijzigen van procedures en werkinstructies 
Beschrijving van de procedure 
1. Start procedure 
2. Voorstellen doen: Alle betrokkenen kunnen een voorstel doen voor het wijzigen van procedures 

en werkinstructies. Voorstellen worden ingediend bij de directie van het Griefelinstituut 
3. Advies: de directie voert het ingediende voorstel op als agendapunt in de eerstvolgende 

beleidsvergadering. Hier wordt beslist aan wie advies gevraagd moet worden en welke termijn 
wordt gehanteerd. Al naar gelang de uitkomst zal de directie het voorstel verspreiden 

4. Beoordelen uitvoerbaarheid: de directie verzamelt de reacties en beoordeelt of met de (nieuwe) 
procedure de gewenste kwaliteit kan worden bereikt, de procedure eenduidig en volledig is, 
aansluit op de andere procedures en of de procedure geen onaanvaardbare kosten 
consequenties heeft. Op basis van de uitkomst hiervan zal de directie een beslissing nemen en 
deze archiveren. 

5. De afdeling voorlichting zorgt dat Griefelaars die hiervoor in aanmerking komen (o.a. de 
licentiehouders) van de nieuwe procedures en werkinstructies op de hoogte zijn. 

 

1.5.2 Algemene voorwaarden 
Deze staan op de website en kunnen ten alle tijden door de cursist op papier aangevraagd 
worden. Deze zijn bijgevoegd in bijlage 

1.5.3 Privacy Policy 
Deze staan op de website en zijn bijgevoegd in bijlage 

 

1.5.4 Klachtenprocedure 
Deze staat op de website en is bijgevoegd in bijlage 

 
2 Uitvoeren van werk 
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2.1.1 Informatie 
De geïnteresseerde kan informatie verzamelen via: 

* de website 
* telefonisch contact 
* collegiale verbanden 
* foldermateriaal 
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2.1.2 Aanmelding 
De cursist schrijft zich in voor een opleiding, cursus of training door het invullen, 
ondertekenen en verzenden van een inschrijfformulier. 

- Telefonisch reserveren is niet mogelijk. 
- Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 
- Na ontvangst van het inschrijfformulier, stuurt het Griefelinstituut een automatisch 

gegenereerde bevestiging van inschrijving per e-mail naar de cursist. Deze bevestiging 
vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de opleiding/cursus/ 
training, beschikbaarheid van plaats en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen. 

- Circa vier weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training ontvangt de cursist  
bericht over doorgang van de opleiding/cursus/training met nadere informatie (indien van 
toepassing). 

- De factuur wordt naar het privé-adres van de cursist gestuurd tenzij op het 
inschrijfformulier anders is aangegeven. De cursist is verantwoordelijk voor de tijdige 
betaling. Indien de werkgever van de cursist de kosten van de opleiding, cursus of training 
voor haar rekening neemt, ontslaat dat de cursist niet van de verantwoordelijkheid voor de 
tijdige betaling. 

- Voor een aantal opleidingen bestaan aparte aanmeldingsformulieren en/of -procedures. 
Dit staat bij de betreffende opleidingen vermeld. 

2.1.3 Vereiste vooropleiding 
* basiscursus MBO+ 
* griefelen op de basisschool/MKD HBO 
* griefelen binnen de hulpverlening WO 

2.1.4 Verloop van de cursus 
Zie uitgebreid draaiboek, zal steeds aangepast worden aan de actualiteit. De meest actuele 
versie zie bijlage 
Elke cursist ontvangt een syllabus met daarin de laatste versie van het Griefelprogramma, 
zie hiervoor bijlage 

2.1.5 Kwalificaties 
Cursisten krijgen na 100% deelname aan de (basis)cursus een certificaat van deelname. 
Hiermee kunnen ze het Griefelprogramma uitvoeren. 

Additioneel 
Cursisten die daar interesse in hebben, kunnen tegen vergoeding een licentie* aanvragen. 
Hiermee krijgen ze een servicepakket waaronder innovaties en up-dates, gratis downloads, 
literatuurtips, wetenschappelijk onderzoek, inhoudelijke ‘tips & trics’, etc. 
Cursisten die professioneel met het Griefelprogramma werken kunnen zich inschrijven 
voor de vervolgcursus, intervisie* (per groep) of supervisie *(individueel). 
* Hier zijn extra kosten aan verbonden. Voor actuele informatie hierover, zie website. 

2.1.6 Evaluatie 
Na elke cursus wordt schriftelijk geëvalueerd op de onderdelen organisatie, docent(en), 
inhoud, literatuur, praktisch gebruik van het geleerde in de toekomst, het behalen van de 
doelstelling, het meest/minst inspirerende cursusonderdeel, verbeterpunten en een 
algehele waardering van de cursus in een cijfer. Het evaluatieformulier is bijgevoegd in 
bijlage. 
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2.1.7 Studiebegeleiding 
Elke cursist heeft recht op studiebegeleiding. Inhoudelijk zijn de docenten hiervoor 
verantwoordelijk. Bij ziekte of afwezigheid vervangen zij elkaar.  

2.2. Beheren en bewaren van documenten 
Hierbij volgt het Griefelinstituut de wettelijke richtlijnen van 7 jaar. Waar mogelijk zullen de 
documenten digitaal worden bewaard in een daarvoor veilig ingerichte omgeving. 
De externe deskundigen die door het Griefelinstituut zijn aangetrokken hiervoor worden geleverd door 
de firma Become-it. 
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Bijlagen 

1. CV docenten 

2. Algemene voorwaarden 

3. Privacy Policy en cookies 

4. Klachtenprocedure 

5. Draaiboek cursus 

6. Evaluatieformulier cursus 
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Bijlage 1 
 
 
 
 
 

Dinco Verhelst   Overleden 27-03-2022 
omgangs-  gezinsbegeleider/ speltherapeut 

projecten:kinderen weerbaarder maken 

Griefelen/programma en de speel-en leertas 
Gemert, Provincie Noord-Brabant, Netherlands 

 Individuele en familiale services 

Huidig Stichting Maashorst: jeugdhulpverlening, 

Koraalgroep 

Vorig Module Contextuele Theorie ingevuld op Hogeschool, 

vrijwillige + gedwongen hulpverlening + pleegzorg, 

jeugd en gezin 

Opleiding o.a. Mikojel MIddeloo - Hogeschool Amsterdam - Rino A'dam 

 

 

Samenvatting 
Naast de 18 uur die ik werkzaam ben als omgangs/gezinsbegeleider voor St. Maashorst, blijf ik in voor nieuwe uitdagingen. Het Griefelen blijft inspireren, wat 

ook geldt voor spelbegeleiding in de spelkamer thuis. Tot voor kort verzorgde ik de speltherapie en denkbegeleiding op het MKD + Boddaert van St. Maashorst 

(multidisciplinaire jeugdinstelling). De Sherborne bewegingspedagogiek +Oki B wordt ingezet waar mogelijk. De ervaring en kennis vanuit de gezinsbegeleiding 

is voor mij van belang, om de observaties en ervaringen vanuit het (spel)contact en binnen het Griefelen, te verbinden met ouders en hun opvoedingstaak. Het 

samenwerken met ouders en andere disciplines maakt, dat mijn afstemming op het kind en zijn context vollediger en gedegen vorm krijgt. Ontonbeerlijk voor het 

(jonge) kind. 

 
Binnen verschillende organisaties wordt Griefelen ingezet, in samenwerking met drs. Eveline Beerkens(scholen, MKD, Boddaert). In de vorm van het 

Griefelprogramma wordt er gewerkt binnen groepen en ouder-kindrelaties. Een ontwikkelingsstimuleringsprogramma voor kinderen, waarin het vergroten van de 

stressbestendigheid, weerbaarheid en de veerkracht een grote rol spelen. Centraal staat het zo adequaat als mogelijk, kunnen reageren op de stress van kleine en 

grote gebeurtenissen in het leven. Leren om van spanning naar ontspanning te komen. 

 
We geven graag meer informatie over het Griefelprogramma, omdat we het alle kinderen gunnen! 

 
 

Ervaring 

speltherapeut - gezinsbegeleider - ontwikkelen van projecten 
Stichting Maashorst: jeugdhulpverlening 

1998 – heden (17 jaar)Reek en Den Bosch. Binnen Maashorst heb ik vorm gegeven aan speldiagnostiek, (spel)behandeling van kinderen en het leggen en 

onderhouden van de verbindingen met ouders over de meest gunstige voorwaarden waaronder hun kind en de relatie tussen henzelf en het kind zich kan 

ontwikkelen 

 
Binnen Maashorst heb ik vele malen het Griefelprogramma uitgevoerd en het Griefelen ontstaan. Deze ervaringen worden ingezet op verschillende mkd's, 

ouder-kind behandelingen en scholen. 

 

speltherapeut - gezinsbegeleider 
Koraalgroep 

1998 – heden (17 jaar)Reek en Den Bosch 

 
Module Contextuele Theorie ingevuld op Hogeschool 

1996 – 1998 (2 jaar)Den Bosch 

 

maatschappelijk werker - gezinsbegeleider 
vrijwillige + gedwongen hulpverlening + pleegzorg 

1991 – 1998 (7 jaar)Zeist - Uden - Vught 

Vanuit de HBO-IW (Mikojel opleiding te Amersfoort) ben ik gaan werken (1986-1991) in een residentiële instelling Alto Vista als groepsleidster; crisisopvang/ 

observatie voor jongeren in de leeftijd van 11 -21 jaar. Daarna als gezinsvoogd binnen de gedwongen hulpverlening - gezinsbegeleider vrijwillige hulpverlening - 

pleegzorgwerker binnen pleegzorg. IN de spelkamer thuis ontvang ik kinderen/ouders en/ of jongeren met als vraag spelobservatie, spelbehandeling, 

denkstimulering en/of uitdagingen tot beter wederkerig contact. 

 

gezinsbegeleider 
jeugd en gezin 

1990 – 1996 (6 jaar)Noord-Oost Brabant, vrijwillige en gedwongen hulpverlening 

https://www.linkedin.com/vsearch/p?f_G=nl%3A5668&amp;trk=prof-0-ovw-location
https://www.linkedin.com/vsearch/p?f_I=88&amp;trk=prof-0-ovw-industry
https://www.linkedin.com/profile/view?id=260021499&amp;authType=OUT_OF_NETWORK&amp;authToken=qoXq&amp;locale=nl_NL&amp;srchid=462014431439974361193&amp;srchindex=2&amp;srchtotal=2&amp;trk=vsrp_people_res_name&amp;trkInfo=VSRPsearchId%3A462014431439974361193%2CVSRPtargetId%3A260021499%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3Afalse%2CauthType%3AOUT_OF_NETWORK&amp;background-experience
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Stichting%2BMaashorst%3A%2Bjeugdhulpverlening&amp;trk=prof-0-ovw-curr_pos
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Koraalgroep&amp;trk=prof-0-ovw-curr_pos
https://www.linkedin.com/profile/view?id=260021499&amp;authType=OUT_OF_NETWORK&amp;authToken=qoXq&amp;locale=nl_NL&amp;srchid=462014431439974361193&amp;srchindex=2&amp;srchtotal=2&amp;trk=vsrp_people_res_name&amp;trkInfo=VSRPsearchId%3A462014431439974361193%2CVSRPtargetId%3A260021499%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3Afalse%2CauthType%3AOUT_OF_NETWORK&amp;background-experience
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Module%2BContextuele%2BTheorie%2Bingevuld%2Bop%2BHogeschool&amp;trk=prof-0-ovw-prev_pos
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=vrijwillige%2B%2B%2Bgedwongen%2Bhulpverlening%2B%2B%2Bpleegzorg&amp;trk=prof-0-ovw-prev_pos
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=jeugd%2Ben%2Bgezin&amp;trk=prof-0-ovw-prev_pos
https://www.linkedin.com/profile/view?id=260021499&amp;authType=OUT_OF_NETWORK&amp;authToken=qoXq&amp;locale=nl_NL&amp;srchid=462014431439974361193&amp;srchindex=2&amp;srchtotal=2&amp;trk=vsrp_people_res_name&amp;trkInfo=VSRPsearchId%3A462014431439974361193%2CVSRPtargetId%3A260021499%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3Afalse%2CauthType%3AOUT_OF_NETWORK&amp;background-education
https://www.linkedin.com/edu/alumni?name=o%2Ea%2E%2BMikojel%2BMIddeloo%2B-%2BHogeschool%2BAmsterdam%2B-%2BRino%2BA%27dam&amp;trk=prof-edu-school-name
https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=speltherapeut%2B-%2B%2Bgezinsbegeleider%2B-%2Bontwikkelen%2Bvan%2Bprojecten&amp;trk=prof-exp-title
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Stichting%2BMaashorst%3A%2Bjeugdhulpverlening&amp;trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=speltherapeut%2B-%2Bgezinsbegeleider&amp;trk=prof-exp-title
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Koraalgroep&amp;trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Module%2BContextuele%2BTheorie%2Bingevuld%2Bop%2BHogeschool&amp;trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=maatschappelijk%2Bwerker%2B-%2Bgezinsbegeleider&amp;trk=prof-exp-title
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=vrijwillige%2B%2B%2Bgedwongen%2Bhulpverlening%2B%2B%2Bpleegzorg&amp;trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=gezinsbegeleider&amp;trk=prof-exp-title
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=jeugd%2Ben%2Bgezin&amp;trk=prof-exp-company-name
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Opleiding 

 
o.a. Mikojel MIddeloo - Hogeschool Amsterdam - Rino A'dam 

- Mikojelopleidig A'foort HBO-IW 

- Opleiding tot voorbereiding en selectie pleegouders (STAP), 

- V.O.. Contextuele therapie + Masterclass contextuele therapie (Prof. Nagy + E. van den Eerenbeemt) Hogeschool A'dam 

- IVP (Stibco) + IVP basic (Antwerpen bij Jo Lebeer) - mediërend leren binnen spel 

- LPAD1 (onderzoeksinstrument Prof. Feuerstein) + Dynamic Assessment of young children: opleidingen vanuit het gedachtengoed/methodiek Prof. Feuerstein 

(E. van Doorn)/ D. Tzuriel 

- Misc 1 (Pnina Klein) 

- RINO A'dam opleiding DIR/Floorplay (Stanley Greenspan) Floorplayspecialist 

- FEAS (observatieschaal om observaties interactie kind - ouder/verzorger te structureren) 

- Gestructureerde Speldiagnostiek (Pim van der Pol) 

- Sensorische Informatieverwerking (A. Rietman) 

- Sherborne (bewegingspedagogiek) + OKI-B +VHT 

- lichaamsgerichte traumatherapie bij kinderen (Maggie Kline): Somatic Experiencing 

(geregistreerd jeugdzorgwerker - netwerk mediërend leren - netwerk Floorplay specialist) 

 

Projecten 

 
Griefelprogramma (co-auteur)(Link) 

 
Griefelen 
www.griefelen.nl Dinco heeft met Drs Eveline Beerken het Griefelen ontwikkeld. Hierbinnen is een Griefelprogramma dat met goede resultaten tientallen keren 

is ingezet, binnen verschillende soorten groepen en ouder-kindrelaties. Griefelen is gericht op het vergroten van de weerbaarheid en veerkracht. Er is op dit 

moment alleen nog maar een Griefelprogramma beschikbaar voor (jonge) kinderen (2...meer 

 

Griefelen leren ! 
Binnen het Griefelen worden sinds 2015 cursussen verzorgd voor groepsbegeleiders (docenten, pedagogische medewerkers), waarna men zelf het Griefelen en 

het programma kan draaien in zijn/haar groep. 

Ook hulpverleners kunnen het cursustraject volgen, om daarna zowel in groepen als binnen een ouder-kind relatie het Griefelen in te gaan zetten. 

 

Speel en leertassen: stimuleren van lichaamsbesef/ -beleving + zindelijkheid 
Dinco heeft veel te maken met kinderen die niet volledig vanzelf ontwikkelen. Om zich verschillende vaardigheden eigen te maken, hebben ze meer tijd en/of 

passende ondersteuning nodig. De speel en leertasssen die ik heb ontwikkeld kunnen we inzetten om spelenderwijs en vanuit plezier extra aandacht te geven aan 

(deel)vaardigheden. Onderdelen van deze speel en leertassen kunnen mee naar huis, zodat...meer 

 

Talen 

1. Nederlands 
Moedertaal of tweetalig 

2. Engels 

 

 
Ervaring in vrijwilligers- en liefdadigheidswerk 

 
interactief theater maken 
bibliotheken, verzorgingstehuis, scholen 

2008 – 2012 (4 jaar)Kinderen 

Via interactief verteltheater kinderen verbinden met thema's / concepten. 

https://www.linkedin.com/edu/alumni?name=o%2Ea%2E%2BMikojel%2BMIddeloo%2B-%2BHogeschool%2BAmsterdam%2B-%2BRino%2BA%27dam&amp;trk=prof-edu-school-name
https://www.linkedin.com/redir/redirect?url=www%2Egriefelen%2Enl&amp;urlhash=lQoT&amp;trk=prof-publication-title-link
http://www.griefelen.nl/
https://www.linkedin.com/profile/view?id=260021499&amp;authType=OUT_OF_NETWORK&amp;authToken=qoXq&amp;locale=nl_NL&amp;srchid=462014431439974361193&amp;srchindex=2&amp;srchtotal=2&amp;trk=vsrp_people_res_name&amp;trkInfo=VSRPsearchId%3A462014431439974361193%2CVSRPtargetId%3A260021499%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3Afalse%2CauthType%3AOUT_OF_NETWORK
https://www.linkedin.com/profile/view?id=260021499&amp;authType=OUT_OF_NETWORK&amp;authToken=qoXq&amp;locale=nl_NL&amp;srchid=462014431439974361193&amp;srchindex=2&amp;srchtotal=2&amp;trk=vsrp_people_res_name&amp;trkInfo=VSRPsearchId%3A462014431439974361193%2CVSRPtargetId%3A260021499%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3Afalse%2CauthType%3AOUT_OF_NETWORK
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=bibliotheken%2C%2Bverzorgingstehuis%2C%2Bscholen&amp;trk=prof-vol_exp-org_name
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Eveline Beerkens 
Gezondheidszorgpsychologe kinder- en jeugd, zelfstandig gevestigd 
Huidig Het Psychologisch & Pedagogisch Adviesbureau Eveline Beerkens 

Vorig Medisch Kleuterdagverblijf st. Maashorst, 
Fellowship KWF/NKB 

Opleiding Universiteit Utrecht 
 

Samenvatting werkhistorie 
 

Huidige werkzaamheden 
Eigenaar, gezondheidszorgpsycholoog BIG 79049182725/kinder- en jeugdpsycholoog NIP/klinisch pedagoog NVO 
Het Psychologisch & Pedagogisch Adviesbureau Eveline Beerkens,1999 – heden (20 jaar) in Utrecht 

 
Het Psychologisch & Pedagogisch Adviesbureau biedt (on)gecontracteerde zorg aan in de vorm van diagnostiek en 
behandeling van kinderen en jongeren (en diens ouders) van 0-18 jaar. 
Extra aandacht voor psycho-educatie en preventie. 
Speciale doelgroepen: 
- kinderen van 0-4 jaar en hun ouders 
- kinderen met een fysieke handicap en/of chronische conditie en hun ouders 
Voor meer informatie: www.evelinebeerkens.nl 
 
Supervisor NIP/NVO: begeleiden van (basis)psychologen en pedagogen in hun persoonlijke- en beroepsontwikkeling 
 
Werkervaring 
1993-1998 psychodiagnosticus Psychiatrisch Psychologisch en Pedagogisch Adviesbureau Randstand (P.P.P.A.R.) 
1994-1995 psychodiagnosticus Jeugdhuis de Enk (Leger des Heils) 
1995-1997 gedragswetenschapper St. Rijnhove, observatie afdeling residentieel 
1995-1998 gedragswetenschapper St. Rijnhove, afdeling dagbehandeling Boddaert Centrum 
1997-2001 gedragswetenschapper St. Maashorst,...Medisch Kleuterdagverblijf Reek, Den Bosch 
Inhoudelijk eindverantwoordelijke multidisciplinair team, diagnostiek, individuele,- en groepstherapie, supervisie 
en intervisie, begeleiding groepsleiding, 
 

 
Wetenschappelijk onderzoek 
Research Fellow KWF/NKB september 1988 – maart 1992 (3 jaar 7 maanden)(inter)nationaal 
Wetenschappelijk onderzoek psycho-sociale oncologie kinder- en jeugd 

 
Bij- en nascholing 

• Opleiding tot supervisor NIP/NVO (2018) 
• Trauma and Spirituality (P. Levine/M. Berntsen) (2018) 
• Training Best Interests of the Child-Methodiek (2018) 
• EMDR Europe Conference (2017) 
• DAIMH congres (2017) 
• Systemisch waarnemen en handelen, familieopstellingen (W. den Dulk) (2014) 
• Somatic Experiencing (M. Kline) (2014) 
• Complex Trauma (2013) 
• Neuropsychologische diagnostiek (Swaab/König) (2012) 
• Mindfulness (van Eelen) (2012) 
• Emotieherkenning (Boersma) (2010) 
• Intervisie opleiding (GITP/PAO) (2008) 
• Solution Focusd Therapy (Solution Centre, Huibers) (2006) 
• Relaxatietechnieken (RINO) (2004) 

http://www.evelinebeerkens.nl/
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• REBT (RINO) (2002) 
• EMDR (VEN) (2001) 
• Hypnose opleiding (Cladder) (1988) 
• Gedragstherapie (Orlemans) (1988) 
• Communicatie (Watzlawick, Stanford) (1988) 
• Brief Family Therapy (Everstein, Stanford) (1988) 
• Therapeutische Interactie (Oostburg) (1987) 

 

 

Projecten 
 
Columbusweek 
februari 2012 – oktober 2014 
Een project om jong volwassenen met een chronische ziekte of fysieke beperking te laten ontdekken waar hun 
passie ligt en hoe zij hun plek in de maatschappij zo volledig mogelijk kunnen innemen 
 
Check Zeewolde 
2004 – oktober 2010 
Een digitaal platvorm voor en door kinderen en jongeren van Zeewolde om elkaar op allerlei manieren te 
ontmoeten. Doel van het project: het bevorderen van de sociale cohesie binnen de doelgroep en van de virtuele- 
naar de reële wereld overstappen binnen de ontmoeting. 

 
St. de Ster, Sterkamp (www.sterkamp.nl) 
Vanaf februari 2005 - heden 
Kampen voor kinderen van 8-16 jaar als steuntje in de rug bij de sociaal-emotionele ontwikkeling in het algemeen 
en ter bevordering van de sociale vaardigheden in het bijzonder. 

 
Vrijwilligerswerk 
Voorzitter Stichting Evellius 
2010-heden 
Voor extra informatie: www.maakjijhetverschil.nu 
 
Nederlandse Coeliakie Vereniging 
2006-2012 psychologische begeleiding kind- en ouders 

 
Talen: Engels + Duits 

 
Opleiding 
Universiteit Utrecht 
Klinische pedagogiek en ontwikkelingspsychologie 1982 – 1988 
student-assistent psychodiagnostiek, student-assistent promotie onderzoek hyperventilatie en 
agorafobie (behandelaar) 
Pedagogische Academie Ludgerus Hilversum 1979 – 1982 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.maakjijhetverschil.nu/
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Maatschappelijk betrokken organisatie 
Het Griefelinstituut is een maatschappelijk betrokken organisatie. Door het organiseren en 
uitvoeren van opleidingen, trainingen en congressen op het gebied van 
gedragswetenschappelijke kennis dragen wij bij aan de kwaliteit van leven in de samenleving. 

 
Juridisch valt het Griefelinstituut onder de Vennootschap Onder Firma (V.O.F.) 
Het Griefelinstituut opereert zelfstandig onder leiding van mevr. drs. E.H.M.C. Beerkens en de 
mede-ontwikkelaar van de opleidingen, mevr. D. Verhelst. 

 
Organisatiestructuur 
Het Griefelinstituut bestaat uit een 3 afdelingen. Een afdeling Scholing & Opleiding, afdeling 
Innovatie en Productontwikkeling en de afdeling Controle & Beheer. Ontwikkeling en uitvoering 
zijn in handen van E. Beerkens en D. Verhelst (inhoud). Zij worden daarbij gefaciliteerd wat 
betreft de randvoorwaarden primaire processen door externe bedrijven, Goertz Belastingadvies 
en Become-it, met betrekking tot algemene zaken, financiën, ICT en website/webshopbeheer. 

 
Algemene voorwaarden Griefelinstituut 

 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van, alsmede elke 
overeenkomst tussen het Griefelinstituut, hierna te noemen: ‘Griefelinstituut’, en een 
Opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is 
afgeweken. 

 
Het Griefelinstituut verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle opleidingen, 
cursussen, trainingen, congressen en bijeenkomsten in het open aanbod van het Griefelinstituut 
waarvoor men zich individueel bij het Griefelinstituut kan inschrijven. Onder bijeenkomsten 
worden onder andere masterclasses, netwerkdagen, studiedagen en symposia verstaan. Tevens 
zijn deze voorwaarden van toepassing op elk aanbod van het Griefelinstituut voor activiteiten 
die incompany worden uitgevoerd, dat wil zeggen uitgevoerd binnen de organisatie van de 
Opdrachtgever, én op het maatwerkaanbod dat speciaal voor de Opdrachtgever is ontwikkeld 
aan de hand van specifieke leerwensen en de situatie binnen de instelling van de 
Opdrachtgever. 

 
Bij verschillen tussen de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden gaat hetgeen 
in de overeenkomst is vastgelegd voor. 

 
Mondelinge mededelingen van medewerkers van het Griefelinstituut binden het 
Griefelinstituut niet, tenzij deze door een tot vertegenwoordiging bevoegde medewerker van 
het Griefelinstituut schriftelijk aan de Opdrachtgever worden bevestigd. 

 
De door het Griefelinstituut opgeslagen versie van een elektronisch bericht geldt als bewijs, 
behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever. Een door het Griefelinstituut verzonden bericht 
wordt geacht te zijn ontvangen door de Opdrachtgever op de dag van verzending, tenzij de 
Opdrachtgever bewijst dat deze communicatie niet ontvangen is. Voor zover de communicatie 
niet ontvangen is als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking 
tot de e-mailbox van de Opdrachtgever, komt dit voor risico van de Opdrachtgever. 
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Offertes en aanbiedingen 
Algemeen 
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn, indien van toepassing, exclusief btw en 
andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken 
kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders 
aangegeven. 

Voor opleidingen, cursussen en trainingen met open inschrijving 
- De Opdrachtgever schrijft zich in voor een opleiding, cursus of training door het invullen, 

ondertekenen en verzenden van een inschrijfformulier. 
- Telefonisch reserveren is niet mogelijk. 
- Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 
- Na ontvangst van het inschrijfformulier, stuurt het Griefelinstituut een automatisch 

gegenereerde bevestiging van inschrijving per e-mail naar de Opdrachtgever. Deze 
bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de 
opleiding/cursus/ training, beschikbaarheid van plaats en het voldoen aan de eventuele 
toelatingseisen. 

- Circa vier weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training ontvangt de 
Opdrachtgever bericht over doorgang van de opleiding/cursus/training met nadere 
informatie (indien van toepassing). 

- De factuur wordt naar het privé-adres van de Opdrachtgever gestuurd tenzij op het 
inschrijfformulier anders is aangegeven. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de 
tijdige betaling. Indien de werkgever van de Opdrachtgever de kosten van de opleiding, 
cursus of training voor haar rekening neemt, ontslaat dat de Opdrachtgever niet van de 
verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling. 

- Voor een aantal opleidingen bestaan aparte aanmeldingsformulieren en/of -procedures. 
Dit staat bij de betreffende opleidingen vermeld. 

Voor congressen en bijeenkomsten 
 

- Opdrachtgever schrijft zich in voor een congres of bijeenkomst door het invullen en 
verzenden van een inschrijfformulier. 

- Telefonisch reserveren is niet mogelijk. 
- Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 
- Na ontvangst van het inschrijfformulier, stuurt het Griefelinstituut een automatisch 

gegenereerde bevestiging van inschrijving per e-mail naar de Opdrachtgever. Deze 
bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van het 
congres of de bijeenkomst. 

- Congressen: circa twee weken voorafgaand aan het congres ontvangt de Opdrachtgever 
per post bericht over definitieve doorgang en zijn toegangsbewijs (indien van toepassing). 
Bijeenkomsten: circa twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt de 
Opdrachtgever per e-mail bericht over doorgang. 

- De factuur wordt naar het privé-adres van de Opdrachtgever gestuurd tenzij op het 
inschrijfformulier anders is aangegeven. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de 
tijdige betaling. Indien de werkgever van de Opdrachtgever de kosten van het congres of 
de bijeenkomst voor haar rekening neemt, ontslaat dat de Opdrachtgever niet van de 
verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling. 

Voor maatwerk en in-company opdrachten 
- Alle offertes en aanbiedingen van het Griefelinstituut zijn drie maanden geldig, tenzij in 

de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. 
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- Na afloop van de gestelde termijn kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig 
recht worden ontleend. 

- Het Griefelinstituut kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien 
de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel 
een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

- Indien de Opdrachtgever afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen 
aanbod dan is het Griefelinstituut daaraan niet gebonden. Het Griefelinstituut zal in dat 
geval, indien het Griefelinstituut dat wenst, een nieuwe offerte of aanbieding sturen dan 
wel de oorspronkelijke offerte handhaven. 

- Een samengestelde prijsopgave verplicht het Griefelinstituut niet tot het verrichten 
van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de 
opgegeven prijs. 

- Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

 
Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

Door het Griefelinstituut 

Het Griefelinstituut is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 
overeenkomst te ontbinden, onder meer indien: 

- er naar het oordeel van het Griefelinstituut onvoldoende inschrijvingen zijn voor een 
opleiding, cursus of training, congres of bijeenkomst 

- de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig 
nakomt 

- na het sluiten van de overeenkomst het Griefelinstituut ter kennis gekomen 
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen 
niet zal nakomen 

- de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen 
voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft 
of onvoldoende is 

- door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van het 
Griefelinstituut kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de 
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen 

 
Voor zover de Opdrachtgever voorafgaand aan de opleiding, cursus, training, congres, 
bijeenkomst of incompany opdracht zijn (financiële) verplichtingen jegens het 
Griefelinstituut niet is nagekomen, is het Griefelinstituut gerechtigd de Opdrachtgever 
toegang te weigeren. Wordt toegang geweigerd, dan is de Opdrachtgever desondanks 
gehouden hetgeen bij hem in rekening is gebracht te voldoen. 

Door de cursist 
 

Wettelijke bedenktermijn voor het open aanbod, congressen en bijeenkomsten bij online inschrijving via 
de website van het Griefelinstituut 
Na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de Opdrachtgever gedurende 14 dagen het 
recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de 
afloop van de termijn met instemming van de Opdrachtgever reeds is begonnen. Ontbinden kan 
alleen schriftelijk of per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van het poststempel van 
een door het Griefelinstituut ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail 
van de Opdrachtgever. 
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Voor opleidingen, cursussen en trainingen met open inschrijving 
Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het 
poststempel van een door het Griefelinstituut ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst 
van de e-mail van de Opdrachtgever. 

- Bij annulering tot 5 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training is de 
Opdrachtgever aan het Griefelinstituut €55,00 administratiekosten 
verschuldigd. 

- Bij annulering binnen 5 weken voor het begin van de opleiding/cursus/training of tijdens 
de opleiding/cursus/training is de Opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd. 

- Indien de Opdrachtgever annuleert binnen 5 weken voor het begin van de 
opleiding/cursus/training en een vervanger voordraagt die aan de gestelde  
toelatingseisen voldoet en het Griefelinstituut hiervan uiterlijk 2 weken voor de 
aanvangsdatum op de hoogte stelt, is de Opdrachtgever aan het Griefelinstituut 
€55,00 administratiekosten verschuldigd. 

- Indien de Opdrachtgever annuleert binnen 5 weken voor het begin van de 
opleiding/cursus/training en het Griefelinstituut kan een vervanger van haar wachtlijst 
laten deelnemen die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, is de Opdrachtgever 
aan het Griefelinstituut €55,00 administratiekosten verschuldigd. 

- Een door de Opdrachtgever voorgedragen vervanger die aan de gestelde toelatingseisen 
voldoet, heeft voorrang op een vervanger van de wachtlijst van het Griefelinstituut, mits 
het Griefelinstituut hiervan tijdig (uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum) op de 
hoogte is gesteld. Of een vervanger aan de toelatingseisen voldoet, is ter beoordeling 
van het Griefelinstituut. De toelatingseisen staan, indien van toepassing, beschreven op 
de website van het Griefelinstituut bij de betreffende opleidings-/cursusinformatie. 

Voor congressen en bijeenkomsten 
Annulering is niet mogelijk na de wettelijke bedenktermijn. Bij verhindering kan de Opdrachtgever 
iemand anders in zijn plaats laten deelnemen, mits de Opdrachtgever het Griefelinstituut hiervan 
uiterlijk 1 week van tevoren op de hoogte stelt. 

Voor maatwerk en incompany opdrachten 
- Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van 

het poststempel van een door het Griefelinstituut van Opdrachtgever ontvangen brief, 
dan wel de datum van ontvangst van de e-mail. 

- Bij annulering tussen de 3 en 5 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 
50% van de kosten verschuldigd. Bij annuleren binnen 3 weken voor aanvang van de 
opdracht is de Opdrachtgever 100% van de kosten verschuldigd. 

 
Uitval docent door overmacht 
Bij uitval van een docent door overmacht zal het Griefelinstituut zich tot het uiterste inspannen 
om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal het Griefelinstituut zo 
spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dit geval heeft de Opdrachtgever 
geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de 
verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeit, zijn voor het Griefelinstituut. Uitval van een 
docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor 
kosteloze annulering of ontbinding door de Opdrachtgever. 

Betaling en incassokosten 
Het Griefelinstituut factureert een maand voorafgaand aan de aanvangsdatum. Zij is tevens 
gerechtigd om periodiek te factureren. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na 
factuurdatum. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan 
is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente 
verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de 
Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde 
bedrag. Naast deze rente is de Opdrachtgever, ingeval van niet tijdige betaling, een vergoeding 
voor incassokosten verschuldigd overeenkomstig het wettelijk Besluit vergoeding voor 
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buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten bedragen minimaal €40,- en worden verhoogd 
met de wettelijke btw. Het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is van 
toepassing op overeenkomsten met alle soorten opdrachtgevers (consumenten en partijen die 
handelen in de uitoefening van een bedrijf, organisatie of beroep). 

Auteursrecht 
Het auteursrecht op de door het Griefelinstituut uitgegeven brochures en cursusmateriaal 
berust bij het Griefelinstituut, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is 
aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Griefelinstituut zullen 
door de Opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal 
worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd. 

Beperking aansprakelijkheid 
Het Griefelinstituut is nimmer aansprakelijk voor schade welke de Opdrachtgever lijdt tijdens de 
uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of 
grove schuld van het Griefelinstituut of door haar ingeschakelde derden. Het Griefelinstituut is 
nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten. Als 
aanvulling op bovenstaande schadebeperkingen geldt dat het Griefelinstituut nimmer tot een 
hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor zij verzekerd is. Wanneer de verzekeraar niet tot 
uitbetaling overgaat is het Griefelinstituut nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te 
vergoeden dan hetgeen door het Griefelinstituut in rekening is gebracht voor de betreffende 
overeenkomst, waarbij de schade is ontstaan. 

Geschillen 
Het Griefelinstituut hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter 
misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een Opdrachtgever 
ontevreden is over onze producten of diensten, kan hij contact opnemen met de betreffende 
medewerker(s) of een formele klacht indienen met behulp van het klachtenformulier van het 
Griefelinstituut. Op alle met het Griefelinstituut gesloten overeenkomsten is het Nederlands 
recht van toepassing. De klachtenprocedure sluit niet uit dat Opdrachtgever zich tot de 
burgerlijke rechter kan wenden. 

Deze algemene voorwaarden zijn in augustus 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 
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Bijlage 3 

Privacy Policy 
 

Het Griefelinstituut heeft een hoog ambitieniveau waar het gaat om kwaliteit 
van haar diensten. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de 
bescherming van de privacy van (potentiële) klanten en een zorgvuldige 
omgang met hun (persoons-)gegevens, conform het gestelde in de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302), en de op specifieke diensten van 
toepassing zijnde beroeps-, branche- en/of ethische codes (waaronder die van NIP, LVVP, etc.). 

 
Privacy gebruikers website, nieuwsbrieven en periodieken 
Het Griefelinstituut respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site, app's, digitale 
nieuwsbrieven en de periodieke uitgaven van het Griefelinstituut. We dragen er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
Het Griefelinstituut zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. 

 
Nadere toelichting privacy policy 
Het Griefelinstituut respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor 
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Het 
Griefelinstituut zal uw persoonlijke gegevens dus ook niet aan derden verkopen. 
Het Griefelinstituut gebruikt de verzamelde gegevens, overigens alleen met uw toestemming, 
om haar bezoekers te informeren over de ontwikkeling van de website, innovaties rondom het 
Griefelprogramma en over speciale activiteiten. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat 
laten weten door een e-mail te sturen. 

 
Als u bij Griefelinstituut een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In 
uw Griefelinstituut account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer en 
e-mailadres. 
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers 
helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

 
Het Griefelinstituut zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die 
zijn betrokken bij het uitvoeren van uw inschrijving. Onze werknemers en door ons ingeschakelde 
derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Cookies 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. 
Het Griefelinstituut gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. 
Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en 
deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven 
informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u geen 
cookies ontvangt. 
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van het Griefelinstituut, dan kunt u een 
e-mail sturen.. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze 
wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van 
onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op de website altijd de meest recente 
informatie. 



2019 Griefelinstituut Pagina 21  

 
Bijlage 4 

 
 
 
 

Klachtenprocedure 
 

Het Griefelinstituut hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter 
misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien u ontevreden bent over onze 
producten of diensten, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten. 

 
Dit kan in de eerste plaats in een goed gesprek. Wij verzoeken u daarom eerst contact op te 
nemen met de verantwoordelijke opleidingsmanager voor telefonisch overleg over het probleem 
of voor het maken van een afspraak. 

Formele schriftelijke klacht 
Als uw probleem na een gesprek niet is opgelost of als dit zich niet leent voor een persoonlijk 
gesprek, kunt u een formele schriftelijke klacht indienen. U kunt hiervoor gebruik maken van 
het klachtenformulier. 

Hoeveel tijd heeft u om uw klacht in te dienen? 
U hebt twaalf maanden de tijd om uw klacht in te dienen. Deze twaalf maanden gaan in op het 
moment dat uw klacht ontstaat. 

Waar kunt u uw klacht indienen? 
Wij verzoeken u gebruik te maken van het klachtenformulier. Dit formulier kunt u sturen naar:  
Griefelinstituut 
Drs. E.H.M.C. Beerkens 
Rembrandtkade 29 
3583 TN  Utrecht 

Wat gebeurt er met uw klacht? 
Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Er word een onafhankelijk secretaries 
aangesteld die de klacht in behandeling neemt. 

De secretaris: 
- verstuurt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw klacht waarin de 

afhandeltermijn wordt vermeld 
- vraagt om meer informatie bij de medewerker(s) die tot het moment van de klacht 

verantwoordelijk was (waren) voor uw zaak of zaken 
- vraagt u eventueel om meer informatie 
- draagt de klacht over aan de directeur 

De directeur: 
- beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten 
- bespreekt - als er een materieel of financieel belang is – de klacht met de leidinggevende 

van de betrokken afdeling van het Griefelinstituut 
- neemt een definitief standpunt in 
- informeert u schriftelijk over dit standpunt en geeft argumenten waarom hij tot dit 

standpunt komt 

http://www.rinogroep.nl/images/html/Klachtenformulier.pdf
http://www.rinogroep.nl/images/html/Klachtenformulier.pdf
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De secretaris zorgt voor een correcte registratie van in de klachtenadministratie. 

Wat registreren wij van uw klacht? 
De directiesecretaris houdt van uw klacht een administratie bij. Hierin staan de volgende 
gegevens: 

- uw naam, adres en woonplaats 
- uw klacht 
- een nadere omschrijving van uw klacht 
- de indieningdatum van uw klacht 
- de naam van de medewerker die de zaak of zaken waarop uw klacht betrekking heeft, 

behandelt of beheert 
- de naam van de secretaris 
- de opleiding, cursus of training 
- de gevoerde correspondentie over de klacht 
- de status van de klacht (in behandeling / afgehandeld) 
- de datum en wijze van afhandeling van de klacht 
- de eindbeoordeling van de klacht (gegrond / ongegrond) 

 
Wij bewaren de administratie van uw klacht tot één jaar na afhandeling door de secretaris. U kunt 
tijdens de behandeling van uw klacht, maar ook daarna, uw gegevens opvragen uit de 
klachtenadministratie. 

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het genomen besluit? 
Als uw klacht ongegrond wordt verklaard en u bent het daar niet mee eens of als u het oneens 
bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich richten tot de beroepscommissie. Deze 
commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter Mevr. drs. Van Erp en enkele commissieleden. 
De beroepscommissie draagt zorg voor de kwaliteitsborging van ons aanbod. 

U kunt uw bezwaar richten aan: 
Beroepscommissie Griefelinstituut 
Rembrandtkade 29 
3583 TN  Utrecht 

 
De beroepscommissie neemt in de regel binnen acht weken na ontvangst van uw bezwaar een 
besluit. Indien dit niet mogelijk is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld en wordt u 
geïnformeerd over de termijn waarbinnen het besluit genomen zal worden. Het oordeel van de 
beroepscommissie is bindend voor het Griefelinstituut. 

De bovenstaande procedure sluit niet uit dat u zich tot de burgerlijke rechter kunt wenden. 
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Bijlage 5 Basiscursus 
GRIEFELprogramma 

 
 
 
 

Doelen van de cursus 
• Kennis maken met alle onderdelen van het Griefelprogramma 
• Ervaren wat het betekent om het Griefelprogramma te ‘volgen’ 
• Ervaren wat het betekent om het Griefelprogramma aan te bieden 
• Kennis maken met de theorie achter het Griefelprogramma 

Aan het einde van de cursus ben je in staat om 
Aan te geven in hoeverre het Griefelprogramma bij jou aansluit als persoon en bij 
de kinderen die je lesgeeft 
In te schatten of het Griefelprogramma een positieve bijdrage kan leveren aan de 
kinderen onder jouw hoede 
In overleg te gaan met je collega’s en het management of het Griefelprogramma 
binnen jullie school gestart kan gaan worden 

 

Dag 1 Ochtendprogramma 

➢ introductie We beginnen met het zingen van een lied om in je 
eigen ritme komen. 
Dit, om van daaruit het programma gewaar te 
worden. 
De gewaarwordingen kunnen zich uiten in emoties 
en gedrag en kunnen leiden tot stressreacties. 
Deze dagen hebben als o.a. als doel dat julie dit 
gaan ervaren om van daaruit de gewaarwordigen 
te (h)erkennen, te lokaliseren in het lichaam en 
daar taal voor te vinden. 

➢ de griefel 
 

 
 
 

Geef aan in de tekening van de griefel, waar je de 
gewaarwordingen in je lichaam op voelt komen 
Geef dit weer in een kleur en een vorm. 
In de loop van de cursus wordt nog verschillende 
malen gevraagd. Dit kan een ontwikkeling 
zichtbaar maken van (h)erkennen van 
gewaarwordingen. 

➢ lied Met een lied komen we in een ritme en zetten we 
alle zintuigen open. 
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 Een keer zonder instrument en een keer met een 
ritmeinstrument. 

Het lied van StokkieStaa®t 
Melodie: heb je wel gehoord van de zeven de zeven 

 
Heb je wel gehoord van ons Stokkie, ons Stokkie 

Heb je wel gehoord van StokkieStaart ? 
Hij gaat op reis in ’t dierenbos 

Zit heel stil daar op het groene mos 
En hij kijkt .............. (hand boven de ogen) 
En hij hoort ............ (hand achter het oor) 

En hij ruikt ............. (sniffen) 
En hij proeft ........... (tong langs de lippen) 

En hij voelt ............. (strelen langs de onderarm) 
In het die----ren ---- bos 

➢ de griefel 
 

Geef aan in de tekening van de griefel, waar je de 
gewaarwordingen in je lichaam op voelt komen. 
Geef dit weer in een kleur en een vorm. 

 
➢ verhaal 1 

'stokkie gaat op reis' 

 
Voorgelezen door de Griefelaar. 
Dit verhaal dient ter introductie van 
* de dieren 
* het gronden 
* het ademen 
Ontwikkelingspsychologisch gezien staat Stokkie 
voor het kleutervan 3-6 jaar, dat zich sterk voelt en 
de wereld in kan trekken, het avontuur tegemoet. 

➢ oefening 1a. grondingsoefening 
Stokkie helpt ons om te leren gronden. Giraf legt hem 
in de verhalen uit hoe hij dit kan doen en waarom het 
belangrijk is. M.b.v. een gedicht dat in alle verhalen 
terug gaat komen, wordt hij geholpen: 

 
Ga stevig op je Stokkiepoten staan 
Laat de kriebels door je lichaam gaan 
Laat de lucht door je neus naar binnen 
Want daar moet het ademen beginnen ! 
nu met die adem naar je hart 
voel het tikken, voel die kracht 
van kracht naar iets fijns, denk daar eens aan 
blijf wel stevig op je pootjes staan 
en weer adem in, maak je buik helemaal rond 
En laat de lucht er weer uit door je mond 
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Dat doet Stokkie ook, hij doet heel goed mee 
want dan weet Stokkie: dit voelt oké ! 

 
Stokkie leert dat hij stevig op zijn voeten moet gaan 
staan, knieën niet op slot, het lichaam zoveel als 
mogelijk ontspannen. Maak jezelf zo groot en breed 
mogelijk, maak jezelf zwaar, billen zwaar en naar de 
grond hangend. Het is alsof we door de aarde heen 
zakken, wat niet zal gebeuren. De aarde kan ons perfect 
dragen. Sterker nog, we mogen zijn energie gebruiken. 
Het puntje van onze tong licht tegen het 
bovengehemelte drukken, achter je boventanden. 
Hierdoor ontspan je de kaken. 
Onze aandacht moet naar het ademen gaan. We 
ademen in en uit, terwijl we goed stevig blijven staan. 
Als we goed zijn gegrond kun je met je ogen dicht op 
één been blijven staan zonder te wankelen. Bij 
tegendruk veer je weer terug. Sta je niet stevig, dan val 
je bij een stootje al om. 

1b. Stokkie die zich ‘sterk’ wil voelen 
Nodig: elastische gymbanden in verschillende sterkten 
(voor verschillende krachten bij kinderen) 
In het bos liggen takken op ons pad, die opzij moeten 
worden getrokken en dat kunnen de kinderen. Probeer 
het maar eens. En zorg dat je zo goed mogelijk 
wegtrekt. Dus gebruik alle kracht die je in je hebt. 
Deze oefening is energie-opwekkend, ordenend en na 
afloop zeer kalmerend. 
-------------------------------------------------- 
------------- 
2. ademhalingsoefening 
In- en uitademen kunnen we oefenen m.b.v. een 

 

hoberman sphere. De 
dichte bal is een long zonder lucht en als de bal wordt 
uitgetrokken, vult de long zich met lucht. Tempo van 
ademen kan op die manier aangegeven worden, het 
geeft een beeld van hoe de longen werken etc. 
We oefenen met inademen door de neus en 
uitademen door de mond. Bij het uitademen kan geluid 
worden gemaakt, bijv. met een sssss of fffff klank. Het 
laat ervaren dat de adem langzaam kan ontsnappen 
(zoals een ballon leegloopt). 
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 Het zelf mogen uittrekken van de hoberman sphere 
doet tevens een beroep op het proprioceptieve zintuig. 

 
➢ griefelen 

 
Dit is een introductie van het griefelen: van spanning 
komen tot ont-spanning met behulp van muziek. De 
Griefelaar vertelt en introduceert wat de bedoeling is 

- deelnemers krijgen een kussen voor onder het 
hoofd 

- een griefeldeken 
- een knuffel voor tijdens het griefelen 
- een griefelveer uit de algemene schatkist 

 
➢ de griefel 

Geef aan in de tekening van de griefel, waar je 
gewaarwordingen in je lichaam op voelt komen. 
Geef dit weer in een kleur en een vorm. 

 
PAUZE 

 

➢ theorie Doelen van het programma 
- Via een video-opname van het spel 'een 
damespaard, een damespaard, een damespaard 
gaat zo' worden de doelen getoond. 
De video-beelden laten zien wat er met een kind 
gebeurt in dit spel. 
Je ziet een relatie waarin gewaarwordingen worden 
opgeroepen die zich vertalen in geluid, mimiek, 
emotie(s), fysieke en verbale taal, kortom: het 
wordt zichtbaar via het gedrag. Het spel op zich is 
'onveilig', er wordt gedreigd met vallen. De context 
is echter zo veilig dat de gewaarwordingen van het 
kind positief kunnen zijn. 
Is de context onveilig, dan ontstaat er een 
stressreactie, die we terugzien in het gedrag van de 
dieren in het programma Krokodil, Vogel en 
Schildpad. 

 
Dit programma heeft niet als primaire doel 
gedragscontrole; het Griefelprogramma wil dat de 
gewaarwording zodanig is, dat hij (h)erkent wordt 
zodat van daaruit de stressreactie anders 
bewerkt/toegankelijk gemaakt wordt. Daarmee 
schep je de mogelijkheid om 

- het kind daadwerkelijk te zien wanneer hij stress 
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LUNCH 

ervaart 
- de stressreactie te (h)erkennen en een plek te 

geven in het lichaam van het kind 
- de stressreactie te (h)erkennen en hier taal aan 

te geven 
- samen met het kind komen tot een ander 

gedragspatroon wanneer zich stress voordoet. 

 

Dag 1 Middagprogramma 

 
➢ verhaal 3 

'stokkie 
en 
de krokodil' 

 
Krokodil is boos en gaat happen. Dit is externaliserend gedrag. Angst geuit  
in boosheid, een enkelvoudige emotie. Een gewaarwording hebben in je 
lichaam, dit betekenis geven door het angst te noemen (gevoel) en dit direct 
uiten in boos gedrag. 
eveline klopt het wel dat dit enkelvoudig is?? is het niet zo dat het 
enkelvoudig is als de gewaarwording wordt getoond als angst???  nu lijkt 
het ook een complexe emotie omdat boosheid niet doet vermoeden dat die 
persoon angstig is. 
Het zou dubbel zijn als de krokodil woest zou zijn van binnen, omgezet in 
teruggetrokken gedrag. Meerdere emoties tegelijk, waarbij je niet direct aan 
gedrag ziet wat onderlaag van gewaarwordingen is. 

 
o De helft van de groep leest voor. 
o De helft van de groep verzorgt de oefening. 

Er mag 10 minuten worden voorbereid. 

➢ de griefel Geef aan in de tekening van de griefel, waar je de 
gewaarwordingen in je lichaam op voelt komen. 
Geef dit weer in een kleur en een vorm. 

 
➢ verhaal en 

oefening 

 

➢ de griefel Geef aan in de tekening van de griefel, waar je de 
gewaarwordingen in je lichaam op voelt komen. Geef dit 
weer in een kleur en een vorm. 

 
➢ Griefelen 
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 Geef aan in de tekening van de griefel, waar je de 
gewaarwordingen in je lichaam op voelt komen. 
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 Geef dit weer in een kleur en een vorm. 

➢ de griefel 
 

 

PAUZE 

 

vragen ? Er is gelegenheid voor het stellen van vragen over het 
programma en/of ervaringen van die dag. 

 

 

 

Huiswerk van dag 1 
naar dag 2 

 

Plaats een grondingslied 
in een ritme dat bij jullie 
past. 

op de melodie 'Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht' 
 

Ga dan stevig op je benen staan 
Laat de kriebels door je lichaam gaan 
Met de ballon kunnen ze weg 
En da’s oké, wat ik je zeg ! 
Laat de lucht maar door je neus naar binnen 
Waar het ademen gaat beginnen ! 
Adem in, en de buik wordt rond 
Hup de lucht weer helemaal uit je mond 
Geef de kronkels en de krinkels met je adem mee 
En dan voel je , dit is oké ! 

 

 

 

 
Dag 2 
Ochtendprogramma 

 

➢ de griefel Geef aan in de tekening van de griefel, waar je de 
gewaarwordingen in je lichaam op voelt komen. 
Geef dit weer in een kleur en een vorm. 

 

➢ lied 
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➢ de griefel Geef aan in de tekening van de griefel, waar je de 
gewaarwordingen in je lichaam op voelt komen. 
Geef dit weer in een kleur en een vorm. 

 
➢ verhaal 6 

'stokkiestaart en 
vluchtende vogel' 

 
Een verhaal met een dubbele emotie; 
Vogel is bang van Krokodil, van binnen ook woest, kan 
nooit tegen Krokodil op en vliegt daarom weg. Het meest 
zinvolle wat Vogel kan doen wil hij overleven. 

 

o De helft van de groep leest voor. 
o De helft van de groep verzorgt de oefening. 

 

Er mag 10 minuten worden voorbereid. 

➢ de griefel 
 

 
 

Geef aan in de tekening van de griefel, waar je de 
gewaarwordingen in je lichaam op voelt komen. 
Geef dit weer in een kleur en een vorm. 

 

Eerst gronden en ademen. 

uitvoeren van 
➢ het verhaal 

en 
➢ de oefeningen 

 

➢ de griefel Geef aan in de tekening van de griefel, waar je de 
gewaarwordingen in je lichaam op voelt komen. 
Geef dit weer in een kleur en een vorm. 

 
➢ griefelen 

 

➢ de griefel Geef aan in de tekening van de griefel, waar je de 
gewaarwordingen in je lichaam op voelt komen. 
Geef dit weer in een kleur en een vorm. 
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PAUZE  

➢ verhaal 8 
'stokkiestaart en 
slome schildpad' 

 

Eerst gronden en ademen. 

Schildpad is bang en trekt zich terug/ bevriest als reactie 
op de gewaarwording, de stress die Krokodil veroorzaakt. 

o De helft van de groep leest voor. 
o De helft van de groep verzorgt de oefening. 

Er mag 10 minuten worden voorbereid. 

uitvoeren van 
➢ het verhaal 

en 
➢ de oefening 

 

➢ de griefel Geef aan in de tekening van de griefel, waar je de 
gewaarwordingen in je lichaam op voelt komen. Geef dit 
weer in een kleur en een vorm. 

Lunch 
Dag 2 middagprogramma 

➢ uitleg 
programma 

+ 
 

➢ theorie 

Uitleg over de opbouw van het programma. 
Als basis van het programma ligt de visie op ontwikkeling 
van veerkracht en weerbaarheid van kinderen. Het 
programma heeft als doel de ontwikkeling hiervan te 
ondersteunen. 
Duidelijk zal moeten worden het verschil tussen 
gewaarwordingen - emotie - stressreactie wat zich uit in 
gedrag - coping (omgaan met de gewaarwordingen) als 
ademen, gronden en goed in het hier en nu zijn. 

➢ verhaal 9 
'stokkiestaart en 
de 
wens van 
Krokodil' 

Verzorgt door de begeleiders. 

Uitleg verhaal 9: 
De krokodil is in veel verhalen boos geweest. 

 
Als we deze Krokodil af zouden kunnen pellen, zouden we zien 
dat er onder dat boze, stoere en afwijzende gedrag, een diertje zit 
dat zich heel anders voelt dan alle andere dieren. Er gebeurt van 
alles in hem en buiten hem , dat hem heftige sensaties in zijn lijf 
laat voelen. 
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voorlezen 
verhaal 

Hij heeft veel te grote tanden, hij heeft een te boze uitstraling en 
heeft vaak zoveel honger. 
En als hij honger heeft van binnen, wil hij alleen maar eten; als 
een ander dier bang naar hem kijkt vanwege zijn uiterlijk voelt hij 
zich helemaal niet fijn en die tanden. 
Die grote bek met tanden kan hij nu pas omhoog houden, nu  hij 
3 jaar is. Er zijn gewoon teveel prikkels voor de krokodil die hij niet 
alleen allemaal een goed plekje kan geven in dat grote lijf.  Hij 
zou echt wel in het bos willen wonen en vriendjes willen zijn met 
Stokkie en de vogel, maar dat lukt hem niet. Hij is zo anders. Diep 
onder die grote tanden, is het een bang klein krokodilletje die al 
vele generaties lang heeft leren klepperen en klipperen op dieren 
die hij niet goed kent. Krokodil voelt zich vaak heel vervelend en 
alleen (depressief) wat voor veel en heftige boosheid kan zorgen. 
Zijn lontje is korter en de ‘druppel loopt sneller over’. Dit kost 
hem veel energie wat alleen al de relatie met de andere dieren 
verstoort. 

 
Giraf legt hem uit, dat boosheid normaal is. Dat zijn snelle 
hartslag, snellere ademhaling, gespannen kaken en verkrampte 
schouders en rug, sensaties zijn die duidelijk maken dat er weer 
iets is gebeurd, wat hij niet fijn heeft gevonden. En bij onze 
kinderen en onszelf werkt het niet anders. 
Als we boosheid voelen, of de gespannenheid in ons lichaam 
voelen toenemen: wat vinden we dan niet fijn??? 
Giraf helpt de krokodil om dit uit te zoeken; de krokodil is net als 
onze kinderen nog veel te jong om dit ook allemaal al alleen te 
kunnen en te weten. Krokodil is nog te jong om zich te verweren 
met woorden, dus doet hij het met zijn stem, zijn lichaamstaal 
en gedrag. Zoals schoppen, slaan, gillen, bijten en krabben. 
Krokodillen tot een jaar of 4 kunnen boos reagerenals ze ontdaan 
zijn over iets. Dan helpen we hem toch en als we weten wat we 
niet fijn vinden, kunnen we proberen daar iets aan of mee te 
doen. 
We gaan hem, net als we bij hele kleine kinderen doen, heel 
langzaam benaderen (niet te snel, want dat roept teveel angst 
op). Krokodil en onze kinderen moeten controle voelen. 
Giraf zal vreemde dieren niet alleen bij krokodil laten. Hij zal 
samen kennis gaan maken, als het kan. Ook al is het bos heel 
groot, alle dieren zullen geregeld even contact komen maken, 
om Krokodil te laten weten dat hij misschien wel alleen in de 
modderdril slaapt, maar echt niet alleen in het bos woont. Giraf 
zal de geluiden uitleggen die giraf niet kent en gedrag van dieren 
die Krokodil niet kent. 
‘Als iedereen dit gaat proberen, zullen de dieren dit gaan leren’. 

➢ oefening Deelnemers mogen zelf een oefening kiezen. 
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omdat het feest 
is 

➢ de griefel Geef aan in de tekening van de griefel, waar je de 
gewaarwordingen in je lichaam op voelt komen. 
Geef dit weer in een kleur en een vorm. 

  

. 

➢ afsluiting 
 

➢ uitreiking 
certificaten 

 

 

Theorie: 
Uitleg geven over wat we hebben gedaan: 
o wakker maak lied 
o verhaal 
o oefeningen: 

blijf in de beelden: niet 'jij bent boos' maar de krokodil is boos'. 
o griefelen We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk jullie bijdrage is bij het 

griefelen ! 
Anders dan bij de meeste programma’s zijn jullie als persoon het ‘vervoersmiddel’ voor de 
kinderen om tot rust te komen. 

o De griefel: doel hiervan is om gewaarwordingen te erkennen en te herkennen en 
taal te maken daarvoor. In de dummy die jullie bij aanvang krijgen, staan veel 
griefels. Doordat de dummy losbladig is, kun je de verschillende griefels naast 
elkaar leggen en zien hoe een gewaarwording steeds een andere gedaante kan 
aannemen en op een andere plek in je lichaam ‘opduikt’. 

 
 

Certificaat : ontvangst na deelname basiscursus 
Inclusief een aantal verhalen en oefeningen die je in de klas kunt doen, zonder dat je het 
hele programma hoeft uit te voeren 

Licentie : dan moet duidelijk zijn aan wie + waar je het Griefelprogramma gaat 
aanbieden. Er moet dan een verklaring worden ondertekend dat het 
Griefelprogramma op onze manier wordt gebruikt. Er worden 
afspraken gemaakt over inlogmogelijkheden op site. 

De licentiehouden kan het volledige programma met de inlogcode downloaden. 
Per inlogcode kan 1 map aangemaakt worden. Er is sprake van kopieerbeveiliging. 

Kosten deelname basiscursus: 545 euro (niet btw-plichtig) 
Kosten deelname ‘Griefelen in de hulpverlening’ : 1051 euro (niet btw-plichtig) 
Licentie school/instelling: 200 euro per jaar per klas/groep met een 
staffelkorting wanneer meerdere groepen gaan griefelen. 
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Vervolgcursus 
GRIEFELprogramma 

 
Doelen van de cursus 

• Verdieping van het theoretisch fundament van het Griefelprogramma 
• Indicatiestelling 
• Aanpassingen binnen het Griefelprogramma voor speciale doelgroepen, zoal 

kinderen met trauma gerelateerde problematiek, hechtingsproblematiek, 
(gecompliceerde) rouw en verlies, ontwikkelingsproblematiek en kinderen met een 
(medisch) chronische conditie 

• De rol van ouders, leerkrachten en andere belangrijke volwassenen binnen het 
Griefelprogramma en variaties hierop 

• Rapportage naar derden 

Aan het einde van de cursus is de cursist in staat om 
Uit te leggen aan ouders en collega’s waarom het Griefelprogramma geïndiceerd is 
Het Griefelprogramma in te voegen als onderdeel van een ouder-kind 
hulpverleningstraject 
Te differentiëren binnen het Griefelprogramma aanbod op basis van de 
problematiek van ouder- en kind 
Belangrijke personen voor het kind te betrekken bij de behandeling waar het 
Griefelen onderdeel van is 
Efficiënt en effectief te rapporteren naar derden 

Draaiboek 
 

Dag 1 en 2 zijn qua structuur hetzelfde. 

9.00 – 9.30 uur ontvangst 
9.30 – 10.30uur theoretische inleiding 

10.30 – 10.45 uur pauze 
10.45  –  11.15 uur aangepaste oefeningen voor specifieke doelgroepen 

11.15  – 12.30 uur groepssupervisie 

12.30 – 13.30 uur lunch 
 

13.30 –  15.00 uur aandacht voor indicatiestelling/rapportage 
15.00– 15.15 uur pauze 
15.15  – 16.45 uur groepssupervisie 
16.45 – 17.00 uur evaluatie en afsluiting 
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Bijlage 6 
Evaluatieformulier 

 
Naam cursus: ……………………………………………………………….. 
Datum cursus: ……………………………………………………………….. 
Naam docent(en): ……………………………………………………………….. 
Naam  cursist  (niet  verplicht  !)     ……………………………………………………………….. 

Wij horen graag wat u van de cursus vond ! 
 

 
Wilt u bij onderstaande items aangeven hoe u ze heeft gewaardeerd ?  

 1 2 3 4 5 
Organisatie      

1. De wijze waarop u vooraf over de inhoud bent geïnformeerd 0 0 0 0 0 
2. De secretariële afhandeling van uw aanmelding 0 0 0 0 0 
3. De cursusruimte 0 0 0 0 0 
4. De koffie, thee en lunch 0 0 0 0 0 
5. Beschikbaarheid van audio-visuele middelen 0 0 0 0 0 
6. De bereikbaarheid van het Griefelinstituut (site, telefoon) 0 0 0 0 0 

 

Docent(en) 
7. De mate waarin de docent(en) op de hoogte zijn van 

laatste ontwikkelingen 0 0 0 0 0 
8. De mate waarin de docent(en) ingevoerd waren in de lesstof 0 0 0 0 0 
9. Het gebruik van afwisselende didactische werkvormen 0 0 0 0 0 
10. De hantering van instructie middelen (computer, dvd, etc.) 0 0 0 0 0 
11. Inzicht van de docent(en) op problemen in de praktijk 0 0 0 0 0 
12. De begeleiding van de (vaardigheids)oefeningen 0 0 0 0 0 

Inhoud 
13. Het niveau van de cursus 0 0 0 0 0 
14. De duur van de cursus 0 0 0 0 0 
15. De mate waarin u uw doelstellingen behaald heeft 0 0 0 0 0 
16. Praktische toepasbaarheid in de dagelijkse situatie 0 0 0 0 0 

Literatuur/syllabus 
17. De relevantie van de theorie/syllabus 0 0 0 0 0 
18. De wijze waarop dit besproken is 0 0 0 0 0 
19. De hoeveelheid 0 0 0 0 0 

Gebruik in de toekomst 
20. Ziet u zichzelf griefelen met de kinderen ? 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

21. Is er een kans dat het griefelen onderdeel wordt 0 0 0 0 0 
van het dagelijks leven in uw eigen situatie ? 0 0 0 0 0 

1 = heel ontevreden 
5 = heel tevreden 
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Welke persoonlijke doelen heeft u behaald ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Welk onderdeel vond u het meest inspirerend en waarom ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Welk onderdeel vond u het minst inspirerend en waarom ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Hoe waarschijnlijk is het dat u de cursus bij anderen zult aanbevelen ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Wat zou er verbeterd kunnen worden ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Als u de gehele cursus een cijfer zou mogen geven, waarbij 1 heel ontevreden is en 10 heel 
tevreden, welk cijfer zou u de cursus dan in zijn geheel geven ? 

1--------2--------3--------4--------5--------6--------7--------8--------9--------10 
 
 
 
 
 
 

Hartelijk dank voor uw medewerking ! 


