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Projectbureau Circustheater Stoffel 
verzorgt (kunst)educatieve projecten 
voor bijzondere mensen. 

Missie van Circustheater Stoffel  

Circustheater Stoffel is gespecialiseerd in het speels begeleiden van bijzondere mensen. Onze 

deelnemers hebben vanwege hun kwetsbaarheid extra behoefte aan succeservaringen.  

Als zorgaanbieder behandelen en begeleiden we in langdurige trajecten en vanuit ons Projectbureau 

verzorgen we beknopte kunsteducatieve projecten op locatie van onze klanten. 

Circustheater Stoffel begeleidt bijzondere mensen  

door middel van circustheater naar succeservaringen 

Het gaat bij Circustheater Stoffel om het proces van de deelnemer. Circustheater is bij ons niet het 

doel, maar het middel. Een middel om een verhaal te vertellen, om te schitteren op een podium, om 

uitdagingen aan te gaan en boven alles om succeservaringen op te doen. 

Wanneer we spreken van begeleiden naar succeservaringen hebben we het dus eigenlijk over het 

creëren van de voorwaarden om te kunnen komen tot succeservaringen. Bij Circustheater Stoffel 

zoeken we vooral naar ‘succeservaringen die blijven plakken’. Het gaat ons om ervaringen die écht 

verandering teweeg kunnen brengen en de deelnemer versterken. 
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Menukaart  

Omdat de mogelijkheden en wensen van onze deelnemers liggen soms heel ver uit elkaar. Daarom 

verzorgen we vaak circustheaterprojecten op maat. De menukaart is er om kort een globale indruk te 

geven van ons aanbod. Het dient ter inspiratie voor het afstemmen van ons projectvoorstel aan de 

vraag van de opdrachtgever. 

Voor wie we werken… 

Projectbureau Circustheater Stoffel verzorgt activiteiten op locatie van de opdrachtgevers: 

organisaties die werken binnen zorg, (speciaal) onderwijs, welzijn, justitie en de vrijetijdssector.  

Wat voor projecten we verzorgen… 

Workshops en lessenseries:  

Onze lessenseries zijn meestal specifiek gericht op het versterken van sociale vaardigheden.  

Een lessenserie bestaat uit 4 tot 12 lessen en wordt afgesloten met een kleine presentatie.  

Een workshop wordt regelmatig ingezet als kennismaking met het middel circustheater, als 

constructieve vorm van vrijetijdsbesteding. Daarnaast verzorgen we vaak een Meespeelcircus als 

actieve aankleding van een evenement of festival.  

Projectweken: 

In onze projectweken werkt een klas, een groep of een hele school of instelling toe naar een grote 

show. De deelnemers schitteren in de piste en werken achter de schermen hard mee aan de 

voorstelling. Ook verzorgen we circus- en theatervakanties voor bijzondere doelgroepen. 

Trainingen:  

Vanuit onze ervaring in het spelenderwijs werken met bijzondere mensen, verzorgen we praktische 

trainingen voor personeel en een sociale vaardigheidstraining voor deelnemers. 

Vaktherapie  

Voor jeugdzorginstellingen die klinische- of deeltijdbehandelingen aanbieden, verzorgen we 

vaktherapie. In afstemming met andere behandelaren werken we gezamenlijk aan dezelfde doelen 

en boeken we aantoonbare vooruitgang in de behandeling van kinderen en jongeren.   
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Workshops en lessenseries | ontdekken 

Kennismaking met Circustheater  

ontdek nieuwe talenten 

▪ voor iedereen van 4 tot 104 jaar 
▪ jongleren, balanceren en acrobatiek 
▪ ontdek en presenteer je eigen trucs  
 

 Meespeelcircus 
speels ontmoeten en ontdekken 
 
▪ in combinatie met een ander project 
▪ als opening of juist als afsluiting  
▪ een piste, circusmateriaal en spelen maar! 
 
 

   

Leren-jong-Leren  

echt waar: iedereen kan het leren! 

▪ ballen, kegels, diabolo, bordjes, … 
▪ stap voor stap, voor elk niveau  
▪ samen én lekker in je eentje gooien 
 
 

 

 Theatersport voor Beginners 

improviseren kun je leren 

▪ de kunst van het improviseren 
▪ een fout is cadeautjes in het spel 
▪ de kunst van overtuigen 
 
 

 

   

Mini workshops 

circus speeddaten 

▪ doorlopend korte workshops 
▪ steeds les in één discipline  
▪ toegankelijk en leerzaam 
 
 

 

 Kennismaking met verteltheater 

de puurste vorm van theater 

▪ ontdek je eigen verhaal 
▪ de kunst van het vertellen 
▪ presenteren kun je leren 
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Workshops en lessenseries | thema 

DeBat(tle): debatteren kun je leren 

jezelf overtuigend presenteren  

▪ gecontroleerd improviseren 
▪ spelen met taal en met emoties 
▪ jezelf presenteren en anderen overtuigen 
 
 

 

 Leer het een ander! 
dan leer je het jezelf nog beter 
 
▪ één groep leert circus, de andere theater 
▪ ze presenteren voor elkaar 
▪ daarna leren ze elkaar hun vaardigheden 
 
 

 

   

Jong en belegen 

ouderen en kinderen maken samen circus 

▪ twee werelden ontmoeten elkaar  
▪ spelenderwijs in contact komen 
▪ gezond in beweging  

 
 

 

 De Circusfamilie:  
ouder-kind circus 
 
▪ spelen met en leren van je kind 
▪ trots zijn op elkaar 
▪ communiceren zonder taal 
 
 

 

   

Attentie attentie! 

leren aandacht geven en vragen 

▪ bewustzijn van je omgeving 
▪ negeren en focussen 
▪ de kracht van non verbale communicatie  

 
 

 

 Daar kun je op bouwen 
acrobatisch samenwerken  
 
▪ een stevige houding aannemen 
▪ jezelf en de ander vertrouwen 
▪ uitdagingen aangaan 
 
 

 

   

Over de workshops en lessenseries  

De beschreven projecten gelden als voorbeeld, om inspiratie op te doen voor een project dat gericht 

is op je wensen. Alle projecten worden verder op maat afgestemd.  
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Trainingen  

Omgaan met Moeilijk Gedrag 

onconventioneel handelen inzetten als middel 

▪ spelen met moeilijk gedrag 
▪ ombuigen van vaste patronen  
▪ ongewenst of gewoon moeilijk gedrag 
 
 

voor leerkrachten, docenten, begeleiders,  
behandelaren, studenten 

 
 

 De kracht van bijzondere mensen 

empowerment als basishouding 

▪ uitgaan van de kracht van de ander 
▪ niet voordoen, maar creativiteit stimuleren 
▪ verantwoordelijkheid nemen en geven 
 
 

voor mensen die (gaan) werken  
met kwetsbare mensen 

   

Ik jongleer je voor je kop! 

assertiviteitstraining rond agressie 

▪ spelen met conflictstijlen  
▪ leren door te oefenen en te spiegelen 
▪ grenzen opzoeken en verleggen 
 
 

voor kinderen, jongeren en volwassenen 
die zich sterker willen gaan gedragen 

 Circus GrenZ 

speelse sociale vaardigheidstraining 

▪ speelse sociale vaardigheidstraining 
▪ (h)erkennen van grenzen  
▪ grensverleggend grenzen stellen  
 
 

voor mensen die willen werken  
aan hun moeite met grenzen stellen 

 

 

Over de trainingen  

Bij een training wordt altijd duidelijk vooraf besproken wat de doelstellingen zijn, zodat de inhoud 

van de training goed aansluit bij de te behalen resultaten  

De beschreven projecten gelden als voorbeeld, om inspiratie op te doen voor een project dat gericht 

is op je wensen. Alle projecten worden verder op maat afgestemd. 
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Vaktherapie  

Vaktherapie in onderwijs-zorgcombinaties 

Met de inzet van circustheater werken we aan 

het vergroten van de onderwijsparticipatie van 

kinderen met zeer gering onderwijsperspectief.  

Juist de combinatie van circus, theater, muziek, 

dans en beweging maakt dat we met iedereen 

toewerken naar concrete succeservaringen.  

  

Klinisch, deeltijd en ambulant 

Binnen klinieken verzorgen we vaktherapie in 
groepsverband. Binnen regio Arnhem en 
Nijmegen verzorgen we ook vaktherapie vanuit 
ambulante trajecten.  

 

Afschalen en opschalen 

Zodra we kunnen afschalen, bieden we 

begeleiding in plaats van behandeling. 

Ook kunnen we snel opschalen en zo korte 

behandeltrajecten aanbieden wanneer de 

begeleiding niet toereikend is. 
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Verrassingsmenu | maatwerk 

Wanneer uw organisatie al een concrete vraag of behoefte heeft, kan het prettiger zijn om direct 

contact met ons op te nemen. We gaan dan samen op zoek naar een invulling die het beste past bij 

de resultaten die u wilt bereiken. 

 

Kernactiviteiten Circustheater Stoffel  

 Voor organisaties die werken met bijzondere mensen verzorgen we al sinds 2006 

kunsteducatieve circus- en theaterprojecten en vaktherapie. We zijn actief binnen (speciaal) 

onderwijs, justitie, jeugd- en ouderenzorg, welzijn en vrijetijd. 

 Vanuit onze Circustheaterschool begeleiden we als zorgaanbieder wekelijks kinderen en 

jongeren met ondersteuningsvraag, in de vorm van clubs, modules, logeeropvang en 

ambulante begeleiding. 

 Met gemeenten, woningbouw en welzijnsinstellingen ontwikkelen we speelse projecten op 

het gebied van diversiteit, leefbaarheid en talentontwikkeling. 

 

 

 

 

Contact  

Circustheater Stoffel 

Stefke de Wit, artistiek leider en directeur  

06 4167 3712 |info@circustheaterstoffel.nl | U. www.circustheaterstoffel.nl    

Graafseweg 274, 6532 ZV  Nijmegen 
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