Het opleidingsaanbod van Stichting miMakku s

Het opleidingsaanbod van Stichting miMakku s
Stichting miMakkus leidt mensen op in de miMakkusmethode.
Daarvoor heeft de stichting een opleidingsaanbod
ontwikkeld: bouwstenen waarmee u de basis van het
miMakkusfundament legt én de fundering van uw eigen
persoonlijkheid verstevigt. Want de miMakkusmethode
gaat over het maken van contact vanuit rust en respect.
Alle bouwstenen tezamen vormen de volledige opleiding
tot specialist in de miMakkusmethode ofwel tot miMakker.
Waarbij u vrij bent om na elke bouwsteen te stoppen,
bijvoorbeeld omdat u dát geleerd hebt wat u in úw situatie
graag wilde leren. De miMakkusopleiding is officieel erkend
volgens de richtlijnen van het Centraal Register Kort
Beroepsonderwijs (CRKBO).

De bou wstenen op een rij
Op de navolgende pagina’s leest u de uitgebreide informatie
over alle bouwstenen: de uitgebreide informatie over het
opleidingsaanbod van Stichting miMakkus. Wilt u meer
weten? Kijk op www.mimakkus.nl of neem contact op met
Stichting miMakkus.
Ga naar Opleiding in modules

Wilt u va st en zeker miMakker worden?
U kunt ook de opleiding volgen die direct leidt tot
gecertificeerd miMakker. Voorwaarde is dat u de auditie
voorafgaand aan de opleiding afsluit met een positief advies
van miMakkus docenten en dat u het motivatiegesprek met
het Hoofd Opleidingen positief afsluit. Daarna volgt u de
volledige opleiding tot miMakker die bestaat uit 23
lesdagen, drie observatiestages en zeven begeleide stages.
Ga naar Opleiding rechtstreeks
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Dagdeel

1 dagdeel

2 dagen

7 dagen

1 dag

15 dagen + 7 stages

3 dagen*

Doelstelling

Inleiding
Maak kennis met de
miMakkusmethode

Contact moet
u voelen!

Verstevig en verdiep
uw persoonlijkheid.

Proef of de miMakkerneus bij u past.

Ontwikkel, train en
beleef de miMakker
in de miMakkusacademie

Versterk uzelf en uw
miMakker met
de miMasterclass!

Aantal
deelnemers

50

20

12

12

8

12

Prijs

Vrij entree

€ 295,-

€ 990,-

€ 175,-

€ 4.500,-

Overzicht opleidingsaanbod

295,-
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Inleiding: Ontmoet miMakkus
Als contact niet (m eer) vanzelfsprekend is.

In het kort

Het programma

Na afloop:

Ontmoet miMakkus en maak kennis met de theorie en
de praktijk achter de miMakkusmethode. Zie, ervaar en
begrijp wat contact maken vanuit rust en respect inhoudt.
‘Ontmoet miMakkus’ is laagdrempelig en voor iedereen
toegankelijk. Wilt u nieuwe kennis en vaardigheden opdoen
over het maken van contact? Kent u iemand in uw naaste
omgeving met dementie of een verstandelijke beperking?
Bent u een professional in de gezondheidszorg of werkt u in
een ander vakgebied? Ontmoet miMakkus en ontdek wat de
miMakkusmethode voor u én uw omgeving kan betekenen.

‘Ontmoet miMakkus’ duurt ongeveer twee uur. Tijdens
deze kennismakingsbijeenkomst:
 Volgt u een interactieve lezing over Stichting
miMakkus en de miMakkusmethode, gegeven door
een van de miMakkusdocenten.
 Bekijkt u een film met voorbeelden uit de praktijk en
bespreekt u de film binnen de groep. Wat viel u op?
 Ziet én ervaart u wat de miMakkusmethode in de
praktijk kan betekenen en bewerkstelligen.
Er is ook gelegenheid om vragen te stellen: aan de docent,
aan ervaringsdeskundigen of aan medewerkers van Stichting
miMakkus.

 Weet u wat het realiseren van contact inhoudt.
 Hebt u gezien en ervaren wat diverse benaderingswijzen
met u en met een ander doen.
 Weet u wat de miMakkusmethode inhoudt en hoe deze
binnen en buiten de gezondheidszorg wordt toegepast.

Voor wie?

Lees meer informatie over ‘Ervaar het miMakkus-effect’
op www.mimakkus.nl/ervaar

‘Ontmoet miMakkus’ is geschikt voor iedereen die
belangstelling heeft in het maken van contact volgens de
miMakkusmethode. Er is geen specifieke vooropleiding of
werkervaring vereist.

Verder bou wen?
Smaakt de ontmoeting met Stichting miMakkus naar meer?
Wilt u het effect van de miMakkusmethode zelf oefenen,
leren en ervaren? Met bouwsteen 1 ‘Ervaar het miMakkuseffect’ gaat u zelf aan de slag! Hoe? Door te oefenen en te
ervaren. Want contact moet u voelen!

Wilt u zich direct aanmelden, ga dan naar
het inschrijfformulier.

Overzicht bouwstenen
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Bou wstenen

Ervaar het miMakku s-effect
Contact moet u voelen!

In het kort

Het programma

Na afloop:

Een mens is een sociaal wezen met een sterke behoefte
aan contact. Toch is dat contact niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Hoe realiseert u een contactmoment met
iemand als die vanzelfsprekendheid er niet (meer) is?
In deze bouwsteen proeft u de facetten van de
miMakkusmethode. Hoe? Door te oefenen en door te ervaren.
Leer hoe u verwachtingen en oordelen loslaat en hoe u
bewust contact maakt vanuit rust en respect.
Deze bouwsteen is toegankelijk voor iedereen die contact
wil maken. Bijvoorbeeld met iemand met dementie, met
iemand met een verstandelijke beperking of met mensen
in het algemeen.

‘Ervaar het miMakkus-effect’ is een tweedaagse
kennismaking met een aantal facetten uit de
miMakkusmethode. Wat kunt u verwachten?
 U formuleert met uw groepsgenoten een aantal
leervragen. Wat is uw motivatie om deel te nemen?
 U leert hoe u uw hoofd leegmaakt. Want als u ‘vol’ zit,
is er geen ruimte voor een ander.
 U leert bewust contact te maken. U krijgt inzicht in uw
eigen patronen en u leert hoe u deze bijstelt.
 U leert hoe u uw contact afstemt op de belevingswereld
van een ander.
 U leert fragmenteren: door zelf rustig en langzaam te
handelen laat u een ander het contact volgen.
 U ontdekt de taal van uw lichaam en u leert hoe u uw
lichaam helder laat spreken.
 U leert hoe en welke emoties u laat zien en hoe u
omgaat met de emoties van een ander. Om zo contact
te maken met mensen die niet (meer) via taal kunnen

 Hebt u kennisgemaakt met een aantal facetten uit de
miMakkusmethode.
 Hebt u gezien en ervaren hoe u bewust contact maakt
vanuit rust en respect.
 Hebt u gezien en ervaren hoe u uzelf leegmaakt voordat
u in contact treedt met een ander.
 Hebt u gezien en ervaren hoe u het contact afstemt op
de belevingswereld van een ander.
 Hebt u ervaren hoe u uw eigen plannen, ideeën,
verwachtingen, normen en aangeleerde logica loslaat.
 Ontvangt u een bewijs van deelname aan deze bouwsteen
van de miMakkusopleiding.

communiceren, maar wel emotioneel aanspreekbaar zijn.

Voor wie?
‘Ervaar het miMakkus-effect’ is laagdrempelig en toegankelijk
voor iedereen die contact wil maken met een ander. ‘Ervaar
het miMakkus-effect’ volgt (eventueel) op de
kennismakingsbijeenkomst ‘Ontmoet miMakkus’. Er is geen
specifieke vooropleiding of werkervaring vereist.

Verder bou wen?
Zoekt u na het volgen van ‘Ervaar het miMakkus-effect’
verdieping in de miMakkusmethode? Wilt u deze manier van
contact maken verder oefenen en voelen hoe u écht contact
maakt van hart tot hart? Bouwsteen 2 ‘Doorgrond de
miMakkusmethode’ gaat over verdieping: in de methode én
in uzelf. Verstevig en verdiep uw eigen persoonlijkheid met
de volgende bouwsteen.
Lees meer informatie over ‘Doorgrond de
miMakkusmethode’ op www.mimakkus.nl/doorgrond.

Overzicht bouwstenen
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Bou wstenen

Doorgrond de miMakku sm ethode
Verstevig en verdiep uw eigen persoonlijkheid.

In het kort

Het programma

Na afloop:

Verdieping: dat is waar deze bouwsteen over gaat. U
gaat op ontdekkingsreis naar de kern en de toepassingen
van de miMakkusmethode en naar de kern van uw eigen
persoonlijkheid. Confrontatie, persoonlijke bewustwording
en het (her)vinden van uw authenticiteit zijn belangrijke
thema’s in deze training. En u maakt voor het eerst
kennis met de clown, maar uitsluitend als oefening om
uw contactmogelijkheden uit te breiden. In ‘Doorgrond
de miMakkusmethode’ ligt de nadruk op uw contactuele

‘Doorgrond de miMakkusmethode’ gaat dieper en
persoonlijker in op veelomvattende thema’s als lichaamstaal
en emotie. Deze bouwsteen bestaat uit zeven vaste lesdagen
in opeenvolgende weken.
 U leert hoe u fysiek contact maakt door afstemming
op de ander.

 Herkent u (non-verbale) signalen van een ander en van
uzelf.
 Is het punt of het moment waar de ander zich bevindt,
uw uitgangspositie om contact te maken.
 Bent u beter in staat om ieder moment van het contact
in het hier en nu te zijn.
 Bent u beter in staat om, binnen het contact, op de juiste
manier aanwezig te zijn.
 Zet u fysieke en emotionele vaardigheden in om op
signalen te reageren.

vaardigheden met als resultaat: contact van hart tot hart.

 U traint uw acceptatievermogen, uw flexibiliteit en u
verwerft inzicht in uw eigen authentieke kracht.
 U leert uw verwachtingen los te laten en binnen het
contact te verblijven met wat er ís.
 U leert om te gaan met weerstand. Roept u onbewust
weerstand op? En hoe kunt u weerstand ombuigen?
 U leert onbevooroordeeld en zonder invulling te kijken
naar de ander.
 U leert incasseren: aanvaarden en voelen, zonder
commentaar te geven.
 U werkt aan uw aanwezigheid en hoe u overkomt bij
de ander.
 U ontdekt de mogelijkheden van uw stem en hoe u deze
met en zonder woorden gebruikt als instrument.
 U overwint uw gêne: afstemmen op de ander betekent
aanwezig zijn zonder gêne.

Voor wie?

 Maakt u contact van hart tot hart!
 Ontvangt u een bewijs van deelname aan deze bouwsteen
van de miMakkusopleiding.

Verder bou wen?
Hebt u ambitie om miMakker ofwel specialist in de
miMakkusmethode te worden? Met bouwsteen 3 (Be)proeft
u de miMakker. Bent u een potentiële miMakker? Stichting
miMakkus traint en beoordeelt u op de aanwezigheid van
clownscompetenties. En ú proeft of de miMakkerneus
bij u past!
Lees meer informatie over ‘(Be)proef de miMakker’
op www.mimakkus.nl/beproef.

‘Doorgrond de miMakkusmethode’ is geschikt voor iedereen
die zich wil verdiepen in de benaderingswijze volgens de
miMakkusmethode. Deelnemers aan deze bouwsteen hebben
‘Ervaar het miMakkus-effect’ afgerond.

Overzicht bouwstenen
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Bou wstenen

(Be)proef de miMakker
Proef of de m iMakkerneu s bij u past .

In het kort

Het programma

Na afloop:

Bestaan de eerste bouwstenen van de miMakkusopleiding
uit het versterken van uw contactuele vaardigheden,
in ‘(Be)proef de miMakker’ wordt u getraind in en getoetst
op uw clownscompetenties. U hoeft de clownscompetenties
niet te beheersen, maar ze moeten wel aanwezig zijn.
Zodat u deze tijdens de miMakkusacademie verder kunt
ontwikkelen. Stichting miMakkus beproeft of u het in u hebt
om miMakker te worden. En u proeft of de miMakkerneus
(bij) u past. Na de auditie en het motivatiegesprek
weet u of u bent toegelaten tot de miMakkusacademie.

Gedurende één lesdag wordt u getraind in en getoetst op uw
clownscompetenties:

 Ontvangt u een bindend advies of u bent toegelaten tot de miMakkusacademie. Er volgt nog een
motivatiegesprek, ook dat moet u positief afronden.

 U gebruikt uw lichaam, uw adem, uw stem en uw energie
bewust en expressief.
 U zet uw zintuigen in.
 U denkt creatief, associeert en defunctionaliseert.
 U verwondert, ontdekt en onderzoekt.
 U omarmt problemen in plaats van deze op te lossen.
 U kent het principe van zelfreflectie en u past dit op uzelf
toe.

Voor wie?
‘(Be)proef de miMakker’ is voor mensen die bouwsteen 1
‘Ervaar het miMakkus-effect’ en bouwsteen 2 ‘Doorgrond
de miMakkusmethode’ hebben afgerond. ‘(Be)proef de
miMakker’ is de auditie om toegelaten te worden tot de
miMakkusacademie.

 Weet u voor uzelf of de rode miMakkerneus (bij) u past.

Verder bou wen?
Hebt u ‘(Be)proef de miMakker’ en uw motivatiegesprek
met succes volbracht en hebt u een positief advies
ontvangen? Stichting miMakkus heet u van harte welkom bij
de volgende bouwsteen: ‘Ontwikkel uw miMakker’ ofwel de
miMakkusacademie. Ontwikkel, train en beleef de miMakker
in de miMakkusacademie.
Lees meer informatie over ‘Ontwikkel uw miMakker’
op www.mimakkus.nl/ontwikkel.

Overzicht bouwstenen
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Bou wstenen

Ontwikkel u w miMakker
Ont wikkel, train en beleef de m iMakker in de m iMakku sacadem ie.

In het kort

Het programma

Na afloop:

‘Ontwikkel uw miMakker’ is de meest intensieve bouwsteen
van de miMakkusopleiding. Het vergt veel training om
miMakker te worden. De clown, die niet speelt maar ís, vormt
de basis van deze bouwsteen. De clown die voortkomt uit uw
eigen authenticiteit is altijd in het hier en nu én is altijd uit op
contact met zijn publiek. In ‘Ontwikkel uw miMakker’ worden
uw kennis, uw vaardigheden en uw clownscompetenties stap
voor stap verder ontwikkeld. U volgt vijftien lesdagen in de
oefenstudio. Daarnaast observeert u een ervaren miMakker
en u loopt stage bij diverse zorginstellingen.

Het lesprogramma in de oefenstudio bestaat uit vijftien
lesdagen. Elke dag heeft een eigen thema waarbij het
accent wordt gelegd op de invalshoek van de clown:

 Beheerst en gebruikt u uw lichaam als instrument.
 Hebt u kennis van uw eigen miMakkerpersonage.
 Geeft u uw miMakkerpersonage gestalte met kleur, een
kostuum, beweging, stem en expressie.
 Communiceert u als miMakker met mensen voor
wie taal niet vanzelfsprekend is.
 Bent u een volwaardig en gelijkwaardig maatje van
de mensen uit uw doelgroep.
 Bent u een volwaardig gesprekspartner voor
zorgprofessionals op het gebied van belevingsgerichte
zorg.
 Ontvangt u een certificaat en bent u gecertificeerd
miMakker. De miMakkusopleiding is erkend volgens de
normen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
(www.crkbo.nl).
 Treedt u toe tot het miMakkus Genootschap: de
beroepsvereniging voor miMakkers die zich inzet
voor kwaliteitszorg, professionele ontwikkeling en
netwerkbevordering.

Het eindresultaat mag er zijn: u bent gecertificeerd
miMakker en specialist in de miMakkusmethode!










Clownslogica.
Het vocabulaire van de clown.
Spelimprovisatie.
Emotie.
Stem, taal en non-taal.
Het lichaam als instrument.
Neutraal masker.
Het clownspersonage.

Sta ges
Aan de miMakkusacademie zijn twee stageopdrachten
verbonden:
 Drie observatiestages waarbij u een ervaren miMakker
observeert.
 Zes stages bij diverse zorginstellingen, onder persoonlijke
begeleiding van één van de miMakkusdocenten.
En u krijgt een coaching-on-the-job, enkele maanden
nadat u de opleiding hebt afgerond.

Voor wie?
‘Ontwikkel uw miMakker’ is uitsluitend toegankelijk voor
degenen die bouwsteen 1 en 2 hebben gevolgd en ‘(Be)proef
de miMakker’ met een positief advies hebben afgerond.

Verder bou wen?
Om uw miMakkercertificaat te behouden neemt u jaarlijks
deel aan de laatste bouwsteen: ‘Versterk uw miMakker’.
Deze bouwsteen bestaat uit twee verplichte terugkomdagen:
één thematische bijeenkomst in de oefenstudio en een
intervisie met een aantal collega-miMakkers bij een
zorginstelling waar u te gast bent. Versterk uzelf en uw
miMakker met de miMasterclass!
Lees meer over ‘Versterk uw miMakker’
op www.mimakkus.nl/versterk.

Overzicht bouwstenen
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Bou wstenen

Versterk u w miMakker
Versterk u zelf en uw m iMakker m et de m iMasterclass!

In het kort

Het programma

Na afloop:

U bent gecertificeerd miMakker, en dan? Wel, dan dient u uw
kennis, uw vaardigheden en uw netwerk te onderhouden.
Daarvoor volgt u jaarlijks twee verplichte nascholingsdagen.
Deze bestaan uit minimaal één thematische terugkomdag en
een intervisie met een aantal collega-miMakkers bij de
zorginstelling waar u te gast bent. Maar u bent vrij om meer
thematische bijscholingen te volgen. Zo professionaliseert u
uw miMakker, versterkt u uw vaardigheden, behoudt u uw
certificaat en ontmoet u andere miMakkers. Ook bent u
uitgenodigd voor de jaarlijkse Genootschapsdag.

Het inhoudelijk programma, het aantal lesdagen en de kosten
zijn afhankelijk van het thema van de miMasterclass. Het
aanbod workshops en trainingen kent de volgende thema’s:
 Verdieping, bijvoorbeeld in bepaalde
clownsvaardigheden zoals het juist en expressief gebruik
van uw lichaam en absurderen.

 Behoudt u uw certificaat en blijft u gecertificeerd
miMakker.
 Hebt u de kennis en de vaardigheden om u te specialiseren
op specifieke vakgebieden.
 Hebt u uw netwerk miMakkers onderhouden en uitgebreid.
 Onderhoudt u uw contact met Stichting miMakkus.
 Blijft u deel uitmaken van het miMakkus Genootschap.

 Verbreding in de doelgroepen zoals psychiatrie, palliatieve
zorg of mensen met autisme.
 Toepassingen van de hulpmiddelen, bijvoorbeeld een
muziekinstrument of een handpop.
 Herhalen en opfrissen van eerder opgedane kennis en
vaardigheden.
 Het versterken van het miMakker-uiterlijk: kritisch kijken
naar uzelf, uw grime en uw kostuum.
 Vaardigheidstraining zoals train-de-trainer of het trainen
van presentatievaardigheden.

Voor wie?
‘Versterk uw miMakker’ is uitsluitend toegankelijk voor
gecertificeerde miMakkers. Bepaalde thema’s worden
opengesteld voor de deelnemers aan de miMakkusacademie.

Meer weten?
Kijk op www.mimakkus.nl
voor meer informatie,
of neem contact op met:
Stichting miMakkus
Postbus 6483
5600 HL Eindhoven
088 6462500
info@mimakkus.nl

Overzicht bouwstenen
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miMakker Opleiding Niveau 1
Overzicht bouwstenen

1

2

3

(Be)proef
de
m iMakker

On twikkel
uw
m iMakker

Verste rk
u w m iMakker
(Genootschap)

Dagdeel

1 dag

23 dagen, drie observatiestages en zeven
begeleide stages.

3 dagen*

Doelstelling

Doelstelling; Maak
kennis met miMakkus
en proef of de miMakkerneus bij u past. Na
de (Be)proef volgt
een motivatiegsprek.

U wordt opgeleid
tot specialist in de
miMakkusmethode,
de miMakker.

Versterk uzelf en uw
miMakker met
de miMasterclass!

Aantal
deelnemers

8

10

12

Prijs

€ 175,-

€ 5.450,-

€ 295,-

Overzicht opleidingsaanbod
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Bou wstenen

(Be)proef de miMakker
Proef of de m iMakkerneu s bij u past .

In het kort

Het programma

Na afloop:

Bestaan de eerste bouwstenen van de miMakkusopleiding
uit het versterken van uw contactuele vaardigheden;
in ‘(Be)proef de miMakker’ wordt u getraind in en getoetst
op uw clownscompetenties. U hoeft de clownscompetenties
niet te beheersen, maar ze moeten wel aanwezig zijn.
Zodat u deze tijdens de miMakkusacademie verder kunt
ontwikkelen. Stichting miMakkus beproeft of u het in u hebt
om miMakker te worden. En u proeft of de miMakkerneus
(bij) u past. Na de auditie en het motivatiegesprek
weet u of u bent toegelaten tot de miMakkusacademie.

Gedurende één lesdag wordt u getraind in en getoetst op uw
clownscompetenties:

 Ontvangt u een bindend advies of u bent
toegelaten tot de miMakkusacademie. Er volgt nog
een motivatiegesprek, ook dat moet u positief
afronden.

 U gebruikt uw lichaam, uw adem, uw stem en uw energie
bewust en expressief.
 U zet uw zintuigen in.
 U denkt creatief, associeert en defunctionaliseert.
 U verwondert, ontdekt en onderzoekt.
 U omarmt problemen in plaats van deze op te lossen.
 U kent het principe van zelfreflectie en u past dit op uzelf
toe.

Voor wie?
‘(Be)proef de miMakker’ is voor mensen die bouwsteen 1
‘Ervaar het miMakkus-effect’ en bouwsteen 2 ‘Doorgrond
de miMakkusmethode’ hebben afgerond. ‘(Be)proef de
miMakker’ is de auditie om toegelaten te worden tot de
miMakkusacademie.

 Weet u voor uzelf of de rode miMakkerneus (bij) u past.

Verder bou wen?
Hebt u ‘(Be)proef de miMakker’ en het motivatiegseprek
met succes volbracht en hebt u een positief advies
ontvangen? Stichting miMakkus heet u van harte welkom bij
de volgende bouwsteen: ‘Ontwikkel uw miMakker’ ofwel de
miMakkusacademie. Ontwikkel, train en beleef de miMakker
in de miMakkusacademie.

Lees meer informatie over ‘Ontwikkel uw miMakker’
op www.mimakkus.nl/ontwikkel.

Overzicht bouwstenen
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Bou wstenen

De Opleiding miMakker Niveau 1
Volg de opleiding tot m iMakker Niveau 1

In het kort
Weet u zeker dat u miMakker wilt worden? Wilt u het
liefst zo snel mogelijk als miMakker aan de slag? In de
Opleiding miMakker Niveau 1 komen alle bouwstenen als
één aaneensluitend geheel samen. U start met
een korte kennismaking en doet direct auditie voor de
Opleiding miMakker Niveau 1. Sluit u deze dag af met
een positief advies én een positief motivatiegesprek,
dan start u met de opleiding tot miMakker.
Gedurende 23 lesdagen, 3 observatiestages en 7
stagedagen onder begeleiding van een docent, traint u uw
contactvaardigheden én ontwikkelt u uw clownscompetenties.
Het is een intensief traject, maar het eindresultaat mag er
zijn: binnen een jaar bent u gecertificeerd miMakker!
De opleiding tot miMakker Niveau 1 is officieel erkend
volgens de richtlijnen van het Centraal Register Kort
Beroepsonderwijs (www.crkbo.nl).

Het programma
(Be) proef miMa kku s / au ditie
Ontmoet miMakkus, ervaar en doorgrond de
miMakkusmethode én proef of de rode miMakkerneus
(bij) u past. Tijdens deze kennismakingsdag doet u de
miMakkusopleiding in vogelvlucht, maar wél met de diepgang
die u verwacht. Kunt u ontmoeten, ontroeren en onbevangen
zijn? Durft u gebruik te maken van uw lichaam, uw adem
en uw stem? Hoe zet u uw energie in en hoe beheerst u uw
lichaam? En durft u creatief, kwetsbaar en authentiek te zijn?
Kortom, hebt u het in u om miMakker te worden? Dat weet u
aan het einde van deze dag. U ontvangt een beoordeling en
een bindend advies zodat u direct weet of u bent toegelaten
tot de miMakkusopleding. Er volgt dan nog een
motivatiegesprek dat u ook positief moet afronden.

Blok 1: clownerie
Het trainen van clownstechnieken, het bewust worden en het
ontwikkelen van het lichaam als instrument staan in dit blok
centraal. Tegelijkertijd ontdekt u de (on)mogelijkheden en
uw eigen authenticiteit. Ze legt u de basis voor uw miMakker:
u geeft vorm aan de persoonlijkheid en het uiterlijk van
uw miMakker. Dit eerste blok wordt afgesloten met een
evaluatie. Deze evaluatie kan leiden tot een bindend advies
om de opleiding af te breken.

Blok 2: specialisatie
Hoe zet u clownerie in bij mensen van alle leeftijden met
een cognitieve of verstandelijke beperking? Het werken met
deze doelgroepen stelt specifieke eisen aan de miMakker.
Denk bijvoorbeeld aan benaderingswijzen, contact maken,
invoelen, impulsen oppikken en ondersteunende technieken
zoals een poppenspel, dans en muziek.

Blok 3: stage
Aan de Opleiding miMakker Niveau 1 zijn twee
stageopdrachten verbonden:
 Drie observatiestages waarbij u een ervaren miMakker
observeert en hier verslag van doet.
 Zes stages bij diverse zorginstellingen, onder persoonlijke
begeleiding van één van de miMakkusdocenten.
Zelfreflectie en verslag zijn noodzakelijk.
 En wij bieden u een coaching-on-the-job aan,
enkele maanden nadat u de opleiding hebt afgerond.

Voor wie?
De miMakkusopleiding Niveau 1 is uitsluitend
toegankelijk
voor
potentiële
miMakkers:
voor
ambitieuze mantelzorgers en professionals die binnen
een jaar als miMakker aan de slag willen.

Na afloop:
 Beheerst en gebruikt u uw lichaam als instrument.
 Hebt u kennis van uw eigen miMakkerpersonage.
 Geeft u uw miMakkerpersonage gestalte met kleur,
een kostuum, beweging, stem en expressie.
 Communiceert u als miMakker met mensen voor wie
taal niet vanzelfsprekend is.
 Bent u een volwaardig en gelijkwaardig maatje van
de mensen uit uw doelgroep.
 Bent u een volwaardig gesprekspartner voor
zorgprofessionals op het gebied van
belevingsgerichte zorg.
 Ontvangt u een certificaat en bent u
gecertificeerd miMakker. Het certificaat is een jaar
geldig en wordt verlengd na het bijwonen van
twee verplichte bijscholingsdagen.
 Treedt u toe tot het miMakkus Genootschap:
de beroepsvereniging.
Overzicht bouwstenen
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Versterk u w miMakker
Versterk u zelf en uw m iMakker m et de m iMasterclass!

In het kort

Het programma

Na afloop:

U bent gecertificeerd miMakker, en dan? Wel, dan dient u uw
kennis, uw vaardigheden en uw netwerk te onderhouden.
Daarvoor volgt u jaarlijks twee verplichte nascholingsdagen.
Deze bestaan uit minimaal één thematische terugkomdag en
een intervisie met een aantal collega-miMakkers bij de
zorginstelling waar u te gast bent. Maar u bent vrij om meer
thematische bijscholingen te volgen. Zo professionaliseert u
uw miMakker, versterkt u uw vaardigheden, behoudt u uw
certificaat en ontmoet u andere miMakkers. Ook bent u
uitgenodigd voor de jaarlijkse Genootschapsdag.

Het inhoudelijk programma, het aantal lesdagen en de kosten
zijn afhankelijk van het thema van de miMasterclass. Het
aanbod workshops en trainingen kent de volgende thema’s:
 Verdieping, bijvoorbeeld in bepaalde
clownsvaardigheden zoals het juist en expressief gebruik
van uw lichaam en absurderen.

 Behoudt u uw certificaat en blijft u gecertificeerd
miMakker.
 Hebt u de kennis en de vaardigheden om u te specialiseren
op specifieke vakgebieden.
 Hebt u uw netwerk miMakkers onderhouden en uitgebreid.
 Onderhoudt u uw contact met Stichting miMakkus.
 Blijft u deel uitmaken van het miMakkus Genootschap.

 Verbreding in de doelgroepen zoals psychiatrie, palliatieve
zorg of mensen met autisme.
 Toepassingen van de hulpmiddelen, bijvoorbeeld een
muziekinstrument of een handpop.
 Herhalen en opfrissen van eerder opgedane kennis en
vaardigheden.
 Het versterken van het miMakker-uiterlijk: kritisch kijken
naar uzelf, uw grime en uw kostuum.
 Vaardigheidstraining zoals train-de-trainer of het trainen
van presentatievaardigheden.

Voor wie?
‘Versterk uw miMakker’ is uitsluitend toegankelijk voor
gecertificeerde miMakkers. Bepaalde thema’s worden
opengesteld voor de deelnemers aan de miMakkusacademie.

Meer weten?
Kijk op www.mimakkus.nl
voor meer informatie,
of neem contact op met:
Stichting miMakkus
Postbus 6483
5600 HL Eindhoven
088 6462500
info@mimakkus.nl
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