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Toets fase I van de Leergang Imaginatie. 
 
De toets heeft twee onderdelen: 

1. Praktische oefening 
2. Theorie vraag ter beantwoording 

 
1. Praktische oefening 
Uit te voeren imaginatie-oefening; gekozen kan worden uit de volgende twee 
oefeningen:  
a. ‘Boom-oefening’ 
of 
b.  ‘Rivier-bron-oefening’ 
N.B. Beide oefeningen zijn in de modules beoefend en besproken. 
 
Doe de gekozen oefening één keer met jezelf en één keer met een proefpersoon. 
  
Je eigen oefening: 
Maak een tekening n.a.v. je beleving. 
Maak een verslag (maximaal één A-4): 
a. wat gebeurde, wat maak je mee, beelden, gevoelens, etc. 
b. reflectie na afloop; wat herken je – symbolisch en/of specifiek – uit je leven? 
 
Voor de oefening die je met een proefpersoon uitvoerde, schrijf een verslag 
(maximaal één A-4):: 

a. cliënt’s proces, wat er met cliënt gebeurt. 
b. jouw interventies  
c. jouw proces als coach; wat er met jou gebeurt, gevoelens, gedachten. 
d. Je vraag of thema erbij. 
Houd a, b en c goed gescheiden! 

 
Graag met foto’s erbij van de tekeningen. 
 
2.  Theorie vraag ter beantwoording 
Welk concept (begrip of theorie) uit de literatuur over imaginatie* spreekt je het 
meeste aan of is voor jou het meest toepasbaar in de praktijk?  
Geef een toelichting ter grootte van één A-4 van je keuze:  
waarom, waartoe, hoe helpt je dit concept voor jezelf en/of hoe werkt het voor je in de 
praktijk met cliënten (graag met één of twee voorbeelden).  
*Je kunt putten uit de je uitgereikte literatuur of elke andere literatuur die je kent. 
 
Stuur je verslagen en beantwoording op naar office@imaginatie.nl 
Na inlevering krijgt je binnen 4 weken van de opleider feedback per email of bericht 
van een latere datum.  
Indien de verslagen en/of beantwoording als onvoldoende worden beschouwd door de 
opleider heb je zes maanden de tijd voor een herkansing. 
De kosten van de toetsing bedragen € 75. Indien je de toetsing echter binnen zes 
weken na afloop van module Imaginatie-vaardigheden III inlevert dan krijg je €25 
korting en bedragen de kosten € 50. 
 


