
Werkstuk cursus schematherapie in groepen 
 
 
I. Inleiding:  
 
 
II. Mijn schema’s: 
YSQ en SMI invullen 
Welke schema’s of thema’s herken je bij jezelf 
Welke modi herken je bij jezelf 
 
III. Probleemsituaties in de groep  
 
Welke schema’s en modi van jou als therapeut zullen  interacteren  met welke 
schema’s/modi van de cliënt  
Denk hierbij ook aan slecht werkende schemacombinaties van patiënt-therapeut: 
Schema complementariteit; schema’s van therapeut en patiënt sluiten goed op elkaar 
aan. Dit kan leiden tot stilstand, verwijdering of misbruik. 
Schema-overeenkomst; grote overeenkomst tussen schema’s van therapeut en 
patiënt. Dit kan leiden tot stilstand door over-identificatie, verwijdering en botsen.  
Gemis bij therapeut; er vindt dan geen corrigerende ervaring plaats (emotionele 
geremdheid). 
 
Dit betreft de volgende hypothetische gebeurtenissen: 

A. Kritiek op jou als therapeut  
B. Veiligheid en structuur bieden aan de groep 
C. Arrogant gedrag naar jou als therapeut  
D. Kritiek op de therapie (dit werkt niet) 
E. Conflicten in de groep 
F. Teveel cliënten blijven in de beschermer 
G. Niemand wil meedoen aan de voorgestelde oefeningen  
H. Ergernis van jou naar (over een interventie van) je co-therapeut 

 
 
Ad A. Beschrijf een voorbeeld van wat je hebt meegemaakt of moeilijk zou vinden om 
mee te maken en beschrijf welke schema’s en modi van jou als therapeut in dit geval  
interacteren  met welke schema’s/modi van de cliënt  
 
Ad. B. Beschrijf een voorbeeld van wat je hebt meegemaakt of moeilijk zou vinden 
om mee te maken en beschrijf welke schema’s en modi van jou als therapeut in dit 
geval  interacteren  met welke schema’s/modi van de cliënt 
 
Ad. Enz… 
 
 
 
 
 
 



IV. Suggesties voor alternatieven ter doorbreking van stagnerende interacties 
van wederzijdse en therapeut- en cliëntmodi en -schema’s 
 
Kritiek op mij als therapeut 
Persoonlijke leerpunten: 
 
Mogelijke alternatieve interventies ter ondersteuning van modeling van de gezonde 
volwassene: 
 
Arrogant gedrag naar mij als therapeut 
Persoonlijke leerpunten: 
 
Mogelijke alternatieve interventies ter ondersteuning van modeling van de gezonde 
volwassene: 
 
Kritiek op de therapie 
Persoonlijke leerpunten: 
 
Mogelijke alternatieve interventies ter ondersteuning van modeling van de gezonde 
volwassene: 
 
Conflicten in de groep 
Persoonlijke leerpunten: 
Mogelijke alternatieve interventies ter ondersteuning van modeling van de gezonde 
volwassene: 
 
Niemand wil meedoen aan de voorgestelde oefeningen 
Persoonlijke leerpunten: 
 
Mogelijke alternatieve interventies ter ondersteuning van modeling van de gezonde 
volwassene: 
Ergernis over interventie van mijn co-therapeut 
Persoonlijke leerpunten: 
 
Mogelijke alternatieve interventies ter ondersteuning van modeling van de gezonde 
volwassene: 
 
V. Wat heb ik geleerd door het schrijven van dit werkstuk 
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