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“Luisteren naar je pen”© 
Gecertificeerde Training 
 
Hoe is de gecertificeerde training “Luisteren naar 
je pen” ontstaan? 
In 1993 ben ik in Amerika begonnen met het geven 
van cursussen in creatief dagboekschrijven. De 
eerste cursus heette “Write from the Heart” en die 
heeft zich in de loop der jaren op een heel 
natuurlijke manier ontwikkeld tot “Luisteren naar 
je pen”. Sinds die tijd is mijn persoonlijke missie 
om creatief schrijven verder te ontwikkelen en zo 
breed mogelijk toe te passen steeds meer verdiept. 
Inmiddels heb ik met veel enthousiasme “Luisteren 
naar je pen” aan meer dan 300 cursisten gegeven. 
De afgelopen jaren heb ik tal van andere cursussen 
en programma’s ontwikkeld.  
Het is nu tijd om mijn kennis en ervaring door te 
geven aan anderen, in de hoop dat er steeds meer 
vrouwen en mannen de helende en inspirerende 
kracht van het dagboekschrijven zullen ontdekken. 
 
Wat is de gecertificeerde training “Luisteren naar 
je pen”? 
Deze training is ontwikkeld voor hen, die op basis 
van de eigen ervaring met de cursus, het volledige 
programma “Luisteren naar je pen” op een 
deskundige manier aan anderen willen doorgeven. 
In deze training leer je “Luisteren naar je pen” in 6 
dagdelen van ieder 2,5 uur te geven aan een groep 
cursisten. Je verdiept je tijdens de trainingsdagen 
zodanig in de opbouw van het programma, de 
verschillende oefeningen en de wijze waarop je dit 
kunt overdragen aan een groep, dat je het op een 
ontspannen en inspirerende manier leert 
gebruiken en toepassen.  

 
Doel van de cursus “Luisteren naar je pen” 
De cursus is er op gericht om cursisten te leren hoe 
zij verschillende schrijftechnieken kunnen 
toepassen voor hun persoonlijke ontwikkeling en 
creatieve expressie. De cursus is zowel geschikt 
voor ervaren dagboekschrijfsters als voor 
onervaren schrijfsters, omdat er veel aandacht is 
voor verschillende creatieve technieken, 
ondermeer het werken met beeldmateriaal, 
dialoog, korte teksten en gedichten. 
 
Moet ik een therapeut of counselor zijn om de 
cursus te kunnen aanbieden? 
Nee. Vrouwen en mannen met tal van 
verschillende achtergronden ervaren het creatief 
dagboekschrijven als zinvol en plezierig. De cursus 
is er op gericht om educatief te zijn in het 
toepassen van creatieve schrijfmethoden. De 
cursus “Luisteren naar je pen” is geen vorm of 
vervanging van psychotherapie. 
 
Hoeveel geld mag ik vragen voor de cursus 
“Luisteren naar je pen”? 
Het cursusgeld bedraagt vanaf 2011 
€ 165 per persoon. Dit bedrag is exclusief evt. 
locatiekosten en btw. Ik wil je vragen om niet meer 
te rekenen. Wanneer je 3 keer per jaar deze cursus 
aan groepen van 5 personen geeft, betekent dit 
een extra inkomen van € 2475 - en dat voor iets 
waar je van geniet en wat je voldoening geeft! 
 
Kunnen emoties ook een rol spelen in de cursus? 
Ja, soms gebeurt dat. Tijdens de gecertificeerde 
training krijg je hier een aantal handvatten voor 
aangeboden. Daarnaast zorgt het tempo van 
cursus ook voor een natuurlijke structuur en 
begrenzing. 
 
Ik heb een opleiding in counseling. Kan ik de 
cursus meer tot een proces/therapiegroep 
maken? 
Zeker. Je bent vrij om het materiaal aan te passen, 
zodat het aansluit op jouw deskundigheidsniveau. 
Echter, de training is ontworpen voor hen die NIET 
zijn getraind als counselor of therapeut. 
 
Kan ik dingen toevoegen of weglaten? 
Je kunt naar eigen inzicht het materiaal van 
“Luisteren naar je pen” aanpassen, zodat het beter 
aansluit bij je doelgroep of situatie. Echter, 
wanneer je afwijkt van het programma, dan dien je 
het anders te noemen dan “Luisteren naar je pen”. 
 
Wat betekent het om een gecertificeerde 
cursusleidster te zijn? 
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Het betekent dat jij en ik zijn overeengekomen dat 
jij mijn cursus mag geven. Wanneer je volledig bent 
gecertificeerd mag je dit gedurende een periode 
van drie jaar de cursus overal ter wereld doen. 
 
Wat gebeurt er na drie jaar? 
Wanneer jij je certificering wilt vernieuwen, dan 
dient onze overeenkomst te worden verlengd 
middels een nascholingsprogramma naar keuze. 
 
Wie kan er een gecertificeerde cursusleidster 
worden? 
Vereist is: 

• De basiscursus “Luisteren naar je pen” hebben 
gevolgd bij een gecertificeerde cursusleider 

• Voldoende persoonlijk ervaring met het 
dagboekschrijven hebben opgebouwd 

• Een verlangen om het dagboekschrijven met 
anderen te delen 

• De gecertificeerde training hebben afgerond. 
 
Hoe vind ik cursisten? 
Alhoewel iedere gecertificeerde cursusleidster zelf 
verantwoordelijk is voor het werven van haar eigen 
cursisten, wordt er in de training ook uitgebreid op 
ingegaan. Daarnaast kun je als gecertificeerde 
cursusleidster gebruik maken van het bestaande 
netwerk van Shodo, middels een gratis vermelding 
op de website en in de nieuwsbrief en ontvang je 
tijdens de training een concept van een folder, die 
je naar eigen inzicht kunt gebruiken. 
 
Wat verloopt de inschrijvingsprocedure? 
1. Stuur mij jouw inschrijfformulier met 

applicatie, een recente pasfoto 
2. Daarna zal ik jouw inschrijving schriftelijk 

bevestigen en je de overeenkomst en een 
factuur toesturen. 

3. Zodra ik deze heb ontvangen stuur ik je een 
routebeschrijving. 

 
Hoe lang duurt de training? 
De training duurt ruim 5 maanden. Eén dag per 
maand, plus opdrachten die je thuis maakt voor de 
volgende trainingsdag en als afsluiting van de 
training. 
 
Wanneer 1 trainingsdag wordt gemist wordt er een 
vervangende opdracht gemaakt. 
Wanneer er meer trainingsdagen worden gemist, 
dient men de gehele training te herhalen om 
daarna het certificaat te kunnen ontvangen. (De 
kosten zijn €75, inclusief 21% btw) 
 
Wanneer wordt de training gegeven? 

Elk jaar start er in december een nieuwe 
trainingsgroep. 
 
De data in 2017-2018 zijn:  
Vrijdag: 15 december 2017, 19 januari, 16 februari, 
16 maart en 20 april 2018 
Tijd: 10:00 ontvangst met koffie/thee – 
programma start precies om 10:30 uur en duurt tot 
16:30 uur. Lunchpauze is van 13 tot 14 uur – 
hiervoor dien je zelf te zorgen. Er zijn voldoende 
eetgelegenheden in de omgeving. 
 
Er zijn verschillende pensions, hotels en Bed & 
Breakfast in Alkmaar wanneer je graag een dag 
eerder naar Alkmaar wilt reizen.  
 
Waar wordt de training gegeven? 
De cursuslocatie is in Alkmaar en is goed te 
bereiken vanaf het station (5 minuten lopen) en 
met eigen vervoer (vrij parkeren). 
 
Hoeveel kost de Gecertificeerde Training? 
De kosten in 2017-2018 zijn € 1050,- inclusief 21% 
btw voor een 3-jarige registratie om onbeperkt te 
kunnen lesgeven, zonder aanvullende kosten. 
Betaling in termijnen behoort tot de 
mogelijkheden. Alle kosten zijn uiteraard terug te 
verdienen op het moment wanneer je begint met 
lesgeven. 
 
De kosten zijn inclusief een uitgebreide 
trainingsmap, complete handleiding van de 
basiscursus en de mogelijkheid om de training 
gratis te herhalen gedurende de eerste twee jaar 
na het verkrijgen van de licentie. Hieraan zijn geen 
kosten en materiaal verbonden, anders dan de 
locatiekosten 
 
Wanneer men het handboek “Dagboek als spiegel” 
bij inschrijving bestelt, wordt dit binnen Nederland  
zonder portokosten toegestuurd. 
 
Wat zijn de bijkomende kosten? 
In de cursus wordt er o.a. gebruik gemaakt van 
speelkaartjes als lesmateriaal. Deze kun je tijdens 
de trainingsdagen aanschaffen.  
 
Wat zijn de annuleringsvoorwaarden? 

- ongeacht de reden - 

• Je kunt alleen schriftelijk annuleren. 

• Bij annulering tot 4 weken voor aanvang wordt 
het betaalde bedrag geretourneerd minus het 
inschrijfgeld. 

• Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang 
wordt het betaalde bedrag geretourneerd 
minus 50% van de totale verschuldigde kosten 
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berekend. 

• Bij annulering 2 weken of korter voor aanvang 
of tussentijdse beëindiging is het volledige 
bedrag verschuldigd en vindt geen restitutie 
plaats. 

 
Is de trainer beschikbaar voor coaching nadat ik 
de gecertificeerde training heb afgerond? 
Ja. Cursusleidsters kunnen gebruik maken van 
telefonische coaching tegen een gereduceerd 
tarief. Je kunt een “strippenkaart” aanschaffen 
voor € 150 voor 1,5 uur. (inclusief 21% btw) 
 
Hoe werkt dit?  
Je koopt een “strippenkaart” en maakt een 
afspraak voor een telefonisch coaching gesprek. 
Vooraf aan dit gesprek stuur jij mij je vraag per 
mail of post. Je belt me op de afgesproken tijd. Na 
afloop stuur ik je een bijgewerkte “strippenkaart” 
met de resterende minuten er op vermeld.  
Een strippenkaart is één jaar geldig. 
 
Applicatie voor Gecertificeerde Cursusleidster 
“Luisteren naar je pen” 

1. Lees voor de training begint het boek “Dagboek 
als spiegel – een handboek vol inspiratie”, 
zodat je een goede indruk hebt van de inhoud 
van de training. 

2. Beantwoord de onderstaande vragen in jouw 
eigen “dagboek-stijl”, precies zoals het is. 
Kopieën van je dagboek zijn prima. De 
antwoorden kunnen qua lengte sterk wisselen. 
Mogelijk wil je deze vragen in een paar 
schrijfsessies beantwoorden. Het is niet een 
test waar je voor dient te slagen, maar de 
inhoud en de wijze waarop je deze antwoorden 
vorm geeft, creëren een impressie van wie je 
bent, hoe je het dagboekschrijven persoonlijk 
gebruikt. Er zijn geen “juiste” antwoorden. 
Tracht zo eerlijk mogelijk te zijn als je kunt. 
Alles wat je schrijft behandel ik als 
vertrouwelijk materiaal. Vergeet niet de 
antwoorden te nummeren en op iedere pagina 
je naam te noteren. 

3. Voeg een recente (pas)foto toe bij het 
inschrijfformulier en stuur dit naar Shodo. 

 
Vragenlijst: 
1. Begin eerst met de feiten: wie ben je, wat doe 

je? Voeg hier aan toe je volledige naam, 
postadres, telefoonnummer, emailadres, 
beroep of bezigheden, groepen of organisaties 
waarmee je verbonden bent en alles wat jij 
wilt dat ik over jou weet. 

2. Wat is je achtergrond en geschiedenis met 
dagboekschrijven? Hoe ben je begonnen? 

3. Wat haal jij uit het dagboekschrijven? 
4. Heb je les gehad in dagboekschrijven? Welke 

cursussen heb je gevolgd? Welke boeken heb 
je gelezen? Op welke manier heeft dit jouw 
manier van dagboekschrijven beïnvloed? 

5. Wat heeft je doen besluiten om de cursus 
“Luisteren naar je pen” bij mij te volgen? 
Wanneer was dit? Op welke manier ben je er 
mee in aanraking gekomen? Wat gebeurde er 
toen met jou en/of je dagboek? Wat is er sinds 
die tijd gebeurd? 

6. Heb je ooit eerder cursussen gegeven? Zo ja, 
vertel daar dan iets over. Zo niet, heb je er ooit 
over gedacht? Wat waren jouw gedachten? 

7. Aan wie ga je lesgeven? Waar zal je jouw 
cursisten vinden? 

8. Wat vind je eng aan het geven van de cursus 
“Luisteren naar je pen”? Wat vind je 
avontuurlijk / spannend? 

9. Aan welke levensthema’s schenk je op dit 
moment aandacht? Op welke manier doe je 
dit? 

10. Heb je het gevoel dat je een missie in het 
leven hebt? Een roeping? Een doel? Zo ja, wat 
is dit? Zo niet, is dat iets waar je naar verlangt? 
Licht eens toe. 

 
Schrijf de volgende teksten: 
 
11. Een impressie van je zelf 5 jaar geleden. 
12. Maak een lijst van 10 redenen waarom je 

“Luisteren naar je pen” wilt geven aan 
anderen. 

13. Stel je voor: je hebt net je eerste cursus 
afgerond. De groep is naar huis en je schrijft in 
je dagboek een reflectie over deze ervaring. 
Doe dit in de vorm van een 10 minuten sprint. 

14. Stel je voor: Je schrijft in je dagboek de datum 
- 2 jaar na vandaag. Als je terugkijkt, wat valt 
je dan op? 

 
15. Wanneer je de basiscursus “Luisteren naar je 

pen” bij een gecertificeerde cursusleider hebt 
gevolgd, wil je dan tot slot nog een lijstje 
toevoegen van de oefeningen die je hebt 
geleerd tijdens de cursus – graag in de 
volgorde waarop deze werden aangeboden. 

 
Schrijf de antwoorden met pen in je dagboek of op 
de computer. Maak een kopie voor je zelf, omdat 
jouw antwoorden op deze vragen door Shodo niet 
meer zullen worden teruggestuurd. 


