
 
 

Micro-interventies leren ontwikkelen 

Deze nascholing is een combinatie van online en fysieke nascholing. De eerste bijeenkomst 

is een online introductie in micro-interventies. Dit is een gratis voorlichting, omdat enkele 

groepen deze bijeenkomst al gehad hebben op een andere plek en niet persé opnieuw 

hoeven te volgen. Indien je twijfelt om deel te nemen is er een mogelijkheid om na afloop van 

de eerste bijeenkomst alsnog in te schrijven voor de overige scholingsdagen.  

 

De fysieke bijeenkomsten zitten een maand van elkaar, omdat in de tussentijd ruimte moet 

zijn om binnen de groepen zelfstandig aan de slag te gaan met het opschrijven en 

onderbouwen van de micro-interventie. Uitproberen door ‘onafhankelijke’ muziektherapeuten 

verhoogt de kwaliteit van de micro-interventies.  

 

Om alles goed af te ronden is een onlinebijeenkomst (zonder reistijd voor de betrokkenen) de 

meest optimale vorm. 

 

Programma: 

• Bijeenkomst 1 (online) op woensdag 27 september van 19:30 - 20:30u. 

o  Introductie van micro-interventies. Wat zijn dat? Wat is de reden dat dit 

ontwikkeld is? Wat is het voordeel van micro-interventies voor 

muziektherapeuten? Wat is de basis vorm van micro-interventies? Tijdens 

deze introductie zal je naast informatie krijgen vooral ook gestimuleerd 

worden om met elkaar eerste ideeën uit te wisselen voor verdere uitwerking 

tijdens de live-bijeenkomsten 

• Bijeenkomst 2 (locatie) op woensdag 12 oktober van 9:30 - 16:30u.  

o Tijdens deze bijeenkomst gaan we uitwerken welke micro-interventie bij 

jouw/jullie doelgroep het beste werkt. We doen dit door gezamenlijk uit te 

proberen, op te nemen en op te schrijven. Ook bespreken we waar je de 

muzikale, theoretische en wetenschappelijke onderbouwing kunt vinden voor 

je interventie. 



o Hierna krijgen de groepen de opdracht om gezamenlijk de tekst uit te werken 

en te specificeren. Dit doen ze thuis, waarbij ze in een gezamenlijk 

GoogleDocs document de micro-interventie gaan uitwerken en ieder een 

specifiek aspect onderzoekt en uitwerkt in overleg met 1 of 2 anderen. 

Gerekend moet worden op ongeveer een dagdeel per week om bij de volgende 

bijeenkomst een substantieel deel van de micro-interventie af te hebben. 

• Bijeenkomst 3 (locatie) op woensdag 15 november van 9:30 en 16:30u.  

o Deze bijeenkomst zal in het teken staan van uitvoeren van de beschreven 

micro-interventies door indirect betrokkenen (muziektherapeuten die aan een 

andere micro-interventie werken). Op deze wijze proberen we het geheel te 

verfijnen. Ook zullen we de theoretische en muzikale onderbouwing verder 

uitwerken. 

o Hierna wordt de micro-interventie afgeschreven (wat ongeveer 2 dagdelen in 

beslag zal nemen). 

• Bijeenkomst 4 (online) op woensdag 6 december van 13:30 - 16:30u.  

o Deze bijeenkomst staat in het teken van afronden en publicabel maken van de 

ontwikkelde micro-interventie. Ook zullen we aandacht besteden aan hoe je 

als werkveldgroep verdere micro-interventies verder kunt ontwikkelen. 

 

  


