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Het derde seizoen van Trevrizent biedt 
weer veel mogelijkheden om de horizon 
te verruimen. Zoals in de twee vooraf-
gaande jaren wordt de dinsdagochtend 
ingericht voor de inleidende onderwer-
pen, terwijl de thema’s gedurende de 
vrijdagochtend (met enige uitzonde-
ringen) enige voorkennis vereisen, met 
name van de antroposofische geestes-
wetenschap. Dit jaar wordt er ook een 
module aangeboden voor vrijwilligers.
Alle cursussen en lezingen zijn voor ie-
dereen toegankelijk, tenzij anders staat 
vermeld.

Wie was Trevrizent? Trevrizent was de 
leraar van Parsifal. De avonturen van 
Parsifal, die onder andere beschreven 
worden door Wolfram von Eschenbach, 
zijn een beeld voor de moderne mens. 
Als Parsifal als jongeman, zeer tegen 
de zin van zijn moeder, het huis verlaat 
en op avontuur gaat (nu zouden we 
zeggen: aan zijn carrière gaat werken)  
maakt hij fouten. Hij kwetst mensen, 

veroorzaakt schuld,verlaat vrouwen en 
haalt allerlei onnozelheid uit. Hij krijgt 
een leraar die hem leert hoe hij zijn 
schild, zijn zwaard (assertiviteit) en de 
ridderlijke omgangsvormen (burgerlijke 
omgangsvormen) moet hanteren. Hij 
wordt een mens van deze tijd, goed 
opgevoed, netjes en normaal. Hij ver-
laat Gurnemanz, de leraar, en hij komt 
na een lange tocht door weer en wind 
bij een mens die zijn zorg nodig heeft. 
Maar omdat deze mens ouder is dan 
hij en hij de beleefdheidsnormen in 
acht moet nemen die hij geleerd heeft 
van Gurnemanz, vergeet hij de vraag 
te stellen: wat is er met u aan de hand? 
(hoe kan ik u helpen, zouden we nu 
zeggen). Wolfram von Eschenbach 
formuleert de vraag in zijn verhaal zo: 
wat heeft u in de war gebracht? Een 
Middeleeuwse variant van de vraag: 
hoe gaat het met u? Parsifal vergeet 
voor de zieke mens te zorgen door hem 
niets te vragen. Na zijn verdrijving uit 
de Graalsburcht waar de zieke Amfor-

tas lag, en na een lange zwerftocht, 
ontmoet hij Trevrizent die hem leert te 
vragen.

De vraag! Tijdens 
opleiden is vragen 
heel normaal; wat 
bedoelt u, wat be-
tekent dat, leg nog 
eens uit, waarom 
dat, enzovoort. 
Maar ook in een 
verhouding tot een 
mens die onze zorg 
nodig heeft, is het 
vragen belangrijk. 
Niet het vanzelf-
sprekende, niet het 
steeds weer terugkomende, niet het 
protocollaire, maar de vraag die open 
en onbevangen gesteld wordt aan de 
zorgvragende mens is van belang: wat 
is er met u aan de hand. Trevrizent wil 
niet het antwoord geven, maar de vraag 
helpen te stellen. 

Studiecentrum Trevrizent	
Ton Beemster
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Genezing van de blinde

Ninetta Sombart



Uitwendige behandeling
Janny van Blokland
Dinsdag 3, 10 en 17 feb. van 9:00-10:30
Locatie: Breidablick, Middenbeemster

Deze cursus van Janny van Blokland zal 
over de uitwendige behandeling gaan. 
In de bijeenkomsten zal er geschoold 
worden in het objectief waarnemen 
en het begrijpen van de uitwendige 
behandelingen. Hiervoor zal Janny een 
verdieping geven over de werking en 
toepassingsmogelijkheden van tijm, 
citroen en kamille.

Antroposofische medicatie
Matthijs Chavannes
Dinsdag 3, 10 en 17 feb. van 11:00-12:15
Locatie: Breidablick, Middenbeemster

Waaruit bestaan de antroposofische 
medicijnen, hoe worden ze gemaakt en 
wat is de achtergrond of het idee achter 
deze medicamenten? In deze cursus 
zal het gaan over substanties die de ba-
sis vormen voor de medicijnen. Mine-
rale stoffen, plantaardige stoffen en bij 
uitzondering ook dierlijke, waarbij het 
meestal om giffen gaat. En wat is het 

Algemene 
cursussen
De algemene cursussen zijn toegan-
kelijk voor alle medewerkers, vrijwil-
ligers, verwanten en andere geïnteres-
seerden.

verschil tussen 
antroposofi-
sche en ho-
meopathische 
medicijnen. 
Tenslotte zul-
len voorbeel-
den besproken 
worden van 
enkele ziek-
tebeelden en 
hun medica-

menteuze behandeling zoals onder 
andere hooikoorts, slapeloosheid en 
lichamelijke trauma’s.

De cursussen van Janny van Blokland 
en Matthijs Chavannes worden bij 
voorkeur in samenhang met elkaar 
gevolgd.
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Herkennen van seksueel 
misbruik
Christien Westerman
Dinsdag 7, 14 en 21 april van 9:00 – 10:30
Locatie: Scorlewald, Schoorl

Basiscursus hoe de tekenen van seksu-
eel misbruik zijn te herkennen.
Uit internationaal en Nederlands on-
derzoek is gebleken dat ruim 60% van 
de mensen met een verstandelijke be-
perking in hun leven één of meer keer 
in hun leven slachtoffer zijn geweest 
van seksueel misbruik. Deze cijfers 
maken dat we niet meer kunnen zeg-

gen dat ‘het bij ons niet gebeurt’. Toch 
wordt (het vermoeden van) seksueel 
misbruik niet vaak gemeld. Dit komt 
onder andere door het taboe dat er op 
rust, dat er te weinig kennis is bij de 
begeleiders met betrekking tot seksueel 
misbruik, en dat er onduidelijkheid is 
over wat je moet doen als sprake is van 
(een vermoeden) van seksueel mis-
bruik. 

In deze cursus wordt informatie ge-
geven over de achtergronden van 
seksueel misbruik bij mensen met een 
verstandelijke beperking, het herken-
nen van signalen, het melden van een 
acute situatie of een vermoeden van 
misbruik, en het begeleiden van een 
slachtoffer.  

Muziek
Irene van der Laan
Dinsdag 7, 14 en 21 april van 11:00 – 12:15
Locatie: Scorlewald, Schoorl

Aansluitend op de bijeenkomsten 
Herkennen van seksueel misbruik wordt 
er de mogelijkheid geboden om op 
muzikale wijze bezig te zijn met de 
thematiek.

Het doorbreken van de stilte rond 
het onderwerp en het zichzelf als een 
waardevol en competent mens gaan 
ervaren, zijn de eerste stappen op weg 
naar heling. De stilte doorbreken hoeft 
niet altijd door er over te praten, maar 
kan ook door jezelf uit te drukken door 
middel van een instrument. 
Muziektherapie is een non-verbale 
therapie. Hierdoor is het een veilige 
manier om te communiceren en om 
gevoelens uit te drukken. 
Door middel van kunstzinnige bege-
leiding kun je met een groep (of in 
tweetallen) op een veilige manier non-
verbale oefeningen doen, met klanken, 
instrumenten, met je lijf of je stem. 
Ook (machts-) verhoudingen kunnen 
muzikaal geoefend worden. In de mu-
zikale bijeenkomsten zullen de onder-
werpen ‘vertrouwen’ en ‘communicatie’ 
een belangrijke plaats innemen, in de 
breedste zin van het woord.

De cursus van Irene van der Laan wordt 
bij voorkeur gevolgd in combinatie met 
de bijeenkomsten Herkennen van seksu-
eel misbruik.
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Rondom het sterven
Andries Hibma, Ellen Mac Gillavry en 
Petra Overbosch
Dinsdag 19 en 26 mei, 2 juni 
van 9:00-10:30
Locatie: Rudolf Steiner Zorg, Den Haag

Eerste bijeenkomst: De periode voor het 
overlijden (Andries Hibma).
Wanneer iemand op sterven ligt, hoe 
begeleid je dit op een goede manier. 
Een verdiepende bijeenkomst over ster-
vensbegeleiding. 
Tweede bijeenkomst: De tijd tussen ster-
ven en uitvaart (Ellen Mac Gillavry).
Hoe kun je de ruimte waar de gestor-
vene verblijft inrichten, wat is de zin 
van het waken de eerste drie dagen, en 
waarom is het van belang dat de ge-
storvene ook nadien aandacht krijgt.
Derde bijeenkomst: Na de uitvaart (Petra 
Overbosch).
Na de uitvaart kan een intensieve en 
verdrietige tijd aanbreken voor de me-
debewoners. Een nadere toelichting op 
rouwprocessen bij onze bewoners.

Dit drieluik rondom de dood is alleen 
in zijn totaliteit te volgen.

Kunstzinnig werken
Dorien Schaminée
Dinsdag 19 en 26 mei, 2 juni 
van 11:00 – 12:15
Locatie: Rudolf Steiner Zorg, Den Haag 

Aansluitend op de bijeenkomsten 
Rondom het sterven, wordt er de moge-
lijkheid geboden om op kunstzinnige 
wijze bezig te zijn met de thematiek. 

Er zal worden gewerkt met de schil-
dertechniek nat-in-nat en/of met pas-
telkrijt. Hoe kun je datgene wat er in je 
leeft in deze periode en waar je geen 
woorden voor kunt vinden, omzetten 
in een kleurstemming en een beeld? 
Door met kleuren te werken is het mo-
gelijk om tot een diepere verbinding 
met het thema te komen. Het zijn de 
kleuren waarmee we onze ziel tot rust 
kunnen brengen en op een hernieuwde 
manier weer in beweging kunnen bren-
gen. Kleuren kunnen ondersteunen en 
helpen in de periode rond het sterven. 
Inspiratie kan worden ontleend aan 
voorbeelden uit de kunstgeschiedenis.

De cursus van Dorien Schaminée wordt 
bij voorkeur gevolgd in combinatie met 
de bijeenkomsten Rondom het sterven.
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Zintuigen en autisme
Veerle Halbertsma
Dinsdag 1, 8, 15 september 
van 9:00 – 10:30
Locatie: Breidablick, Middenbeemster

De mens met autisme verschijnt aan 
ons soms als een vraagteken. Hoe er-
vaart een mens met autisme de wereld? 
Waarom kan iemand met autisme zo 
anders reageren dan wij gewoon zijn?
Een zintuigenleer met praktische oefe-
ningen en voorbeelden.

Zelfstandigheid 
van bewoners
Vaira Willemsen en Sofie Schouten
Dinsdag 22 september, 6 en 13 oktober 
van 9:00 – 10:30 
Locatie: Breidablick, Middenbeemster

De zorg verandert, zo klinkt het voort-
durend in de media, en zelfstandig-
heid is het sleutelwoord. Begeleiden 
wordt vanuit de overheid omschreven 
als ‘hulp in het dagelijks leven om zo 
zelfstandig mogelijk te kunnen leven’. 
Bepalend is wat iemand nog zelf kan, 
op eigen kracht. Hoe kun je als mede-

werker vorm geven aan deze ontwik-
keling? Wat kom je tegen aan grenzen 
en vondsten? Wat vraagt het van je, 
ook nu in toenemende mate verwacht 
wordt dat een medewerker zelfstandig 
werkt? Hoe ontdek je wat mogelijk is?

Meditatieklas
Matthijs Chavannes
Dinsdag 1, 8, 15 en 22 september, 6 en 13 
oktober van 11:00 – 12:15
Locatie: Breidablick, Middenbeemster

Meditatie is een praktische methode 
om jezelf te leren kennen. Om de we-
reld waarin je leeft beter te leren begrij-
pen, om dat wat de huidige tijd van ons 
verwacht te leren doorzien. Meditatie is 
een vorm van innerlijke ontwikkeling. 
Het kan helpen om te leren met meer 
aandacht en interesse je dagelijkse 
leven te volgen. Deze tijd vraagt van 
ons onze eigen ontwikkeling zelf, actief 
en bewust ter hand te nemen en niet 
alleen af te wachten wat er in je leven 
op je toekomt. Dit kan een gevoel van 
vrijheid geven. Wij bespreken hoe je de 
meditatie uitvoert, en nemen de erva-
ringen die je hebt met elkaar door.

De cursus is toegankelijk voor een ie-
der die zich wil oefenen in meditatie en 
kan zeer goed in combinatie worden 
gevolgd met de cursussen van Veerle 
Halbertsma en Sofie Schouten die eer-
der op de ochtend worden gegeven.
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Kijk, dit ben IK! De leeftijds-
fase tussen 21 en 42 jaar
Jacques Meulman
Vrijdag 23 en 30 januari en 6 februari 
van 9:00 – 12:00
Locatie: Rozemarijn, Haarlem

In de leeftijd tussen 21 en 42 jaar is 
vooral de vreugde over de ontluikende 
zelfkennis de drijfveer voor de ontwik-
keling van de eigen persoonlijkheid. 
Vol vuur wordt gewerkt aan de vorming 
daarvan in de smidse van het leven. 
De grondstoffen waarmee we aan het 
werk gaan komen uit de eerste 21 jaar. 
Maar hoe smeden we die om tot eigen 

materiaal? Wie stookt het vuur in onze 
smidse? En wie leert ons smeden?
Drie vrijdagochtenden werken we aan 
het geheim van de smid. Een boeiende 
biografiecursus over de ontwikkelings-
fase tussen 21 en 42 jaar waarin inzich-
ten in de theorie en de eigen biografie 
hand in hand gaan.

Jaarfeesten
Astrid van Zon
Donderdag 12 februari, 11 juni, 10 septem-
ber en 19 november van 14:00 – 17:00
Locatie: Rudolf Steiner Zorg, Den Haag

Het jaarritme in de natuur is een grote 
in- en uitademing. Om dichterbij de 
kwaliteit van de seizoenen te komen, 
werken we met het inlevend waarne-
men, zodat er een eigen relatie tot het 
seizoen gekregen kan worden. Vervol-
gens onderzoeken we met elkaar welke 
jaarfeesten in het seizoen plaatsvinden 
en hoe de beelden van de verhalen tot 
ons kunnen spreken. Inzet is een eigen 
verbinding met het feest en het seizoen 
te krijgen en hierdoor ideeën te krijgen 
wat je kunt doen in het dagelijks leven.

Verdiepings- 
cursussen
De verdiepingscursussen zijn toegan-
kelijk voor diegenen die al enige ken-
nis op het gebied van de antroposofie 
hebben. Ook bewoners zijn van harte 
welkom.
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Karma en reïncarnatie

Michiel Rietveld
Vrijdag 20 en 27 februari en 6 maart
van 9:00-12:00 
Locatie: Scorlewald, Schoorl

Karma en reïncarnatie, oftewel levens-
lot en wedergeboorte, worden in de 
samenleving steeds actuelere zaken. 
Ze kunnen zomaar ergens ter sprake 
komen. Ieder moet daar uit-
eindelijk zijn/haar eigen ver-
houding toe ontwikkelen. Het 
is te eenvoudig om daarover 
te zeggen: je gelooft er in of 
niet. In onze tijd, met onze 
bewustzijnstoestand, worden 
we in alles uitgedaagd er een 
bewuste verhouding toe te 
hebben. In deze cursus zal ik 
aan de hand van fenomenen 
van het zorgvuldige ontwik-
kelingsproces naar volwassen-
heid, de geboorte van het ‘Ik’, 
laten zien dat het onzorgvuldig 
en zelfs onwetenschappelijk 
is om bij de dood te denken 
dat alle stekkers er in één keer 
uitgaan. Einde verhaal. 

De cursus is als volgt opgebouwd:

Eerste bijeenkomst:
Fenomenen van het geboorteproces 
naar volwassenheid. Een uitnodiging 
om de realiteit ervan aan het dagelijks 
bewustzijn te scherpen en te verifiëren. 
Welke vragen zijn dan relevant om te 
leren begrijpen wat er dan bij het ster-
ven gebeurt.

Tweede bijeenkomst:
Wat is de weg die het Ik 
na het sterven te gaan 
heeft en als het in de “he-
mel” dan zo heerlijk en 
voedend is, waarom zou 
ik dan terug willen?

Derde bijeenkomst:
Karma wetmatigheden, 
persoonlijke uitzonde-
ringen daarop en het 
vraagstuk van de men-
selijke vrijheid. Gesprek 
over de impact die deze 
gezichtspunten kunnen 
hebben op vraagstukken 
als abortus, euthanasie en 
orgaantransplantatie.

Psychiatrie bij de ouder wor-
dende bewoner

Erik Beemster
Vrijdag 13, 20 en 27 maart 
van 9:15 (!) – 12:15 
Locatie: KDC de Appelboom, Tuitjenhorn

Psychiatrische problemen bij de ou-
der wordende bewoner is een apart 
aandachtsgebied. Hoe herken je een 
bewoner die geplaagd wordt door bij-
voorbeeld angststoornissen, bipolaire 
stoornissen of depressieve gevoelens. 
En hoe ga je daarmee om?. Met name 
bij de NAH groep kunnen dergelijke 
verschijnselen aan de orde zijn. Geke-
ken wordt ook hoe je als medewerker 
kunt bijdragen aan de persoonlijke 
zingeving bij deze bewoners. Boven-
staande en andere psychiatrische 
verschijnselen worden in deze cursus 
behandeld vanuit een antroposofisch 
mensbeeld. Naast het inzicht dat de 
mens een geestelijk wezen is, speelt 
hierbij ook de biografische component 
een belangrijke rol. 
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Vrijeschoolpedagogiek
Maarten Ploeger 
Vrijdag 10, 17 en 24 april van 9:00 – 12:15
Locatie: Rozemarijn, Haarlem

Vrijeschoolpedagogiek biedt onderwijs 
naar hoofd, hart en hand, dat zich laat 
leiden door de ontwikkelingen in het 
denken, voelen en willen van het kind 
gedurende de eerste drie perioden van 
zeven jaar. In vogelvlucht wordt u mee-
genomen door deze jaren, waarbij we 
het accent leggen op de basisschool. 
We zullen deze reis ondersteunen 
door veel aandacht te besteden aan 
de vertelstof. De vrijeschool kent een 
intensieve cultuur van ‘story telling’,          
geïnspireerd door de leeftijdsfasen, 
door de visie van de vier temperamen-
ten en door de uitnodigende mogelijk-
heden om de luisterervaring kunstzin-
nig te verwerken (ook door u, tijdens de 
bijeenkomsten). 
Bij belangstelling -vooraf aan te geven- 
kan er ruimte worden geboden om 
actuele vragen rond het (vrijeschool)
onderwijs te bespreken.

De beeldvormende bespre-
king: een manier om tot diagnostiek 
en een behandelvoorstel te komen van-
uit het vierledig mensbeeld 
Erik Beemster
Maandag 13, 20 en 27 april 
van 9:15 (!) tot 12:15
Locatie: Midgard, Tuitjenhorn

Als begeleider stem je je gedrag af op 
het gedrag en een mogelijke vraag van 
de ander. Hiervoor wil je een indruk 
en een beeld van de ander krijgen. 
Om jouw gedrag nog meer af te stem-
men op wat nodig is, probeer je het 
gedrag van de ander te verstaan. In 
feite wordt dit diagnostiek genoemd. 
Dit is een synthetiserend proces. Het 
is een proces waar je aan de ene kant 

distantie nodig hebt om tot ordening 
te komen en aan de andere kant dien je 
innerlijk actief te zijn met de ander. In 
die zin verbind je je met de ander. Dit 
is anders dan wanneer de observator 
alleen maar vanuit criteria bijvoorbeeld 
vanuit de ‘DSM’, het gedrag van de an-
der toetst en tot classificatie komt. Dan 
blijft de diagnosticus erbuiten. Het gaat 
om een ademend proces, dat door het 
hart gedirigeerd wordt. Zoals de vos 
tegen de Kleine Prins zegt: “Dit is mijn 
geheim: alleen met het hart kun je goed 
zien. Het wezenlijke is voor de ogen 
onzichtbaar.” (Saint-Exupéry 2005).

Hoe kunnen we deze beeldvorming 
in de vingers krijgen opdat we tot de 
goede handeling kunnen komen? Hier 
wordt in de korte cursus aan gewerkt. 
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De coach in jezelf
Arne Savelkoel
Vrijdag 1 en 15 mei en 12 juni 
van 9:00 – 12:15
Locatie: Breidablick, Middenbeemster

Coachen en tegelijk leiding geven, kan 
dat wel? Dat gaan we samen onderzoe-
ken in drie ochtenden. Onder andere 
aan de hand van ingebrachte casussen 
komen de volgende onderwerpen aan 
bod: wat is coachen, hoe verhouden 
leiderschap, management en coaching 
zich tot elkaar, gespreksvaardigheden, 
teamcoaching, (delegeren van) verant-
woordelijkheden, ruimte geven en om-
gaan met vertrouwen, de valkuilen en 
zicht op je eigen toekomst als coach-

leidinggevende. We oefenen met elkaar 
via verschillende intervisiemethoden en 
korte oefeningen.

Deze cursus is alleen bedoeld voor 
leidinggevenden binnen de Raphaël-
stichting

Lichaam, ziel en geest
Roel Munniks 
Vrijdag 22 en 29 mei, 5 juni 
van 9:00 – 12:15
Locatie: Breidablick, Middenbeemster

Het eerste antroposofische boek dat 
Rudolf Steiner schreef, Theosofie, begint 
met een hoofdstuk over het onder-
scheid tussen lichaam, ziel en geest. 
Het is een sleutelbegrip waarin alle 
aspecten van het mens-zijn worden sa-
mengevat. Beginnend bij een eenvou-
dige waarneming van mens en natuur 
wordt in dit hoofdstuk het hele antro-
posofische mensbeeld ontwikkeld.

Op drie vrijdagochtenden zullen we 
aan de hand van studie, gesprek en 
(euritmie)oefeningen dit hoofdstuk met 
elkaar doornemen.

Practicum antroposofische 
menskunde
Marijke Vreeken
Vrijdag 4, 11 en 18 september 
van 9:00 – 12:15 
Locatie: Scorlewald, Schoorl

Veel praktische interventies in werkgebie-
den die vanuit een antroposofische achter-
grond werken, worden gemotiveerd vanuit 
het antroposofisch mensbeeld. Doelstel-
ling van het practicum is de cursist te 
helpen dit mensbeeld, in dit geval het le-
venslichaam, meer tot een ervaring te laten 
worden. Dat geeft nieuwe perspectieven 
die helpen om de genoemde menskundige 
aspecten beter te kunnen herkennen en 
benaderen. Dat leidt tot creatieve oplossin-
gen in plaats van het ‘zo doen we dat hier’.

Eerste bijeenkomst: Het etherische.
Boetseer- en denkoefeningen. Vrije en ge-
bonden etherkrachten. 
Tweede bijeenkomst: Het levens-/etherli-
chaam.
Bewegingsoefeningen. Verschillende blik-
richtingen bij het ‘kijken’ naar het etherli-
chaam. Oefeningen ‘aan elkaar’.
Derde bijeenkomst: Consequenties.
Ritme-oefeningen. Oefeningen aan de 
hand van dingen uit het dagelijks leven. 



Het brein denkt niet, ik wel
Arie Bos
Vrijdag 25 september en 2 en 9 oktober 
van 9:00 – 12:15
Locatie: Breidablick, Middenbeemster

In deze cursus komen verschillende as-
pecten uit het boek ‘Mijn brein denkt niet, 
ik wel’ van Arie Bos aan de orde. Zo zal 
er over de plasticiteit van de hersenen 
worden gesproken en de hoop die er nog 
is voor beschadigde hersenen.  Maar ook 
de intrigerende vraag wordt gesteld hoe 
het kan dat we elkaar begrijpen en welke 
rol de spiegelneuronen hierin spelen. En 
wat als dat niet het geval is. Verder is er 
ook aandacht voor het onverzoenlijk te-
genover elkaar staan van wetenschap en 
spiritualiteit. Hoe zit dat eigenlijk met de 
twee hersenhelften en hoe hangt dat hier-
mee samen? Is er nog plaats voor de ziel 
in de wetenschap? Weten we nog wat dat 
is? Hebben wij een vrije wil of worden wij 
bestuurd door onze hersenen? Produceren 
de hersenen het bewustzijn? Of ikzelf? En 
wat ben ik dan?

Het is de bedoeling dat het een interac-
tieve cursus wordt zodat ook onderwerpen 
die hier niet zijn genoemd, maar die wel 
verwant zijn, aan bod kunnen komen.

Deze drie ochtenden zijn alleen 

toegankelijk voor vrijwilligers, sta-

giaires, nieuwe medewerkers en 

mantelzorgers. Vrijwilligers mogen 

na deze cursus ook de andere cur-

sussen meemaken (tenzij daar spe-

cifieke eisen aan gesteld worden). 

Deze cursus kan alleen in zijn tota-

liteit gevolgd worden.

Dinsdag 6, 13 en 20 januari van 9:00 – 
12:15 op Breidablick te Middenbeemster

6 januari:
9:00 – 10:30 
Inleiding in de antroposofie  
Ton Beemster
Een eerste kennismaking met de an-
troposofie, met een focus op het an-
troposofisch mensbeeld. Wat zijn die 
wezensdelen nu eigenlijk waar we zo 
makkelijk over spreken?

Vrijwilligers- 
cursus
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11:00 – 12:15 
De medische dienst, uitwendige therapie  
Janny van Blokland  
In deze bijeenkomst geeft Janny van 
Blokland een toelichting op het werk 
van de medische dienst. Tevens zal zij 
ingaan op de uitwendige behandeling 
en zal er afgesloten worden met het ge-
ven en ontvangen van een handinwrij-
ving, een probaat middel tegen koude 
winterhanden.

13 januari
9:00 – 10:30 
Sociaaltherapie 
Inge Kooistra
Op Breidablick hebben wij werkplaat-
sen en spreken we liever niet over 
‘dagbesteding’. Hoe komt dat zo en 
wat hebben we daarmee op het oog? 
Verschillende werkplaatsen met hun 
werkprocessen en producten worden 
voorgesteld.

11:00 – 12:15 
Omgaan met mensen met een ontwik-
kelingsstoornis
Christien Westerman
Het gedrag van mensen met een ont-
wikkelingsstoornis is niet altijd even 

makkelijk te begrijpen. Dit kunnen we 
ook niet leren in een uur. Maar met 
kennis van de grondbeginselen: ‘ge-
lijkwaardigheid, dienstbaarheid en te-
genwoordigheid van geest’, kan wel de 
basis worden gelegd voor een prettige 
omgang tussen vrijwilliger en bewoner. 

20 januari
9:00 – 10:30 
Rechtspositie van de vrijwilliger
Connie Constant
Als vrijwilliger neem je een aparte posi-
tie in op de instelling waar je werkt. Het 
werk is weliswaar vrijwillig maar niet 
vrijblijvend, wat betekent dat er ook op 

je gerekend wordt. Wat zijn de plichten 
die je hebt, maar ook welke rechten heb 
je?

11:00 – 12:15 
Omgevingskunde
Petra Overbosch
De omgeving is van invloed op een 
ieder die zich daarin bevindt. Wanneer 
een omgeving bewust en met aandacht 
wordt ingericht, heeft dit een helende 
werking. Vanuit welke gedachtes kom 
je tot inzichten en hoe kun je hier zelf 
invloed op uitoefenen op het huis of 
werkplaats waar je werkzaam bent. 
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Lezingen
Voor elk van de lezingen geldt een 
toegangsbedrag van 7,50 euro. 
Dit kan ter plekke betaald worden. 
Gelieve u wel van tevoren op te ge-
ven (zie opgaveformulier achterin). 
De lezingen worden gehouden op 
Breidablick.

De glasvensters in het 
Goetheanum
Peter de Vries
Maandag 11 mei van 19:30 – 21:30 
Locatie: Breidablick, Middenbeemster

Nagenoeg iedereen kent het fenomeen 
‘glas in lood’- ramen. In onder andere 
woonhuizen wordt het vaak toegepast 
als decoratie, maar in kerken en kathe-
dralen vertellen dergelijke (gebrand-
schilderde) ramen niet zelden een ver-
haal. Vergelijkbare ramen zijn te vinden 
in het Goetheanum te Dornach.
We beginnen de lezing met een be-
knopt historisch overzicht over het 
ontstaan van het Goetheanum als 
internationaal centrum van de door Ru-
dolf Steiner opgerichte antroposofische 
beweging. Verder gaan we in op de 
techniek van de ramen, de vormgeving, 
waar en door wie ze gemaakt zijn en 
nemen een kijkje in de grote zaal van 
het Goetheanum waar de meeste van 
deze ramen zich bevinden. Uiteraard 
komen de afbeeldingen die op de in to-
taal negen ramen zichtbaar zijn uitvoe-
rig aan de orde. We gaan daarvoor ook 
gezamenlijk ‘op pad’ om te ontdekken 
wat deze ons te vertellen hebben.

Granen en lichtkracht
Ilse Beurskens-van den Bosch
Maandag 30 maart van 19:30 – 21:30 
Locatie: Breidablick, Middenbeemster

Wat betekenen granen voor ons als 
voedingsmiddel? We kijken terug naar 
de tijd van Zarathoestra, de Oud-Perzi-
sche tijd. Wat had hij, volgens de over-
levering, voor ogen toen hij de granen 
veredelde? Onze voeding bevat naast 
voedingsstoffen en vitaliteit ook licht-
kracht. Wat is dat? Hoe voedt licht ons? 
Granen, lichtkracht, koolhydraten en 

ons menselijk bewustzijn hebben 
een relatie met elkaar. Toch zijn 
er steeds meer mensen die kool-
hydraten, granen of gluten slecht 
kunnen verdragen. Hoe zou dat 
kunnen?  Er zijn zeven verschil-
lende soorten graan. We gaan 
kijken of we de elementkrachten 
in de granen kunnen herkennen. 
Of we deze fenomenologisch 
kunnen waarnemen.
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Sterren en Planeten
Martijn Halbertsma
Maandag 7 sept. van 19:30 – 21:30 
Locatie: Breidablick, Middenbeemster

Kijken naar de sterrenhemel brengt je 
even ver weg van het alledaagse. Door 
het observeren van de sterren en de 
bewegingen van de planeten te leren 
begrijpen, wordt beter zichtbaar hoe 
hun onderlinge relatie is. De zon vormt 
daarbij het dynamische centrum, die 
weer zijn eigen beweging kent. Het 
is mijn overtuiging dat, wanneer de 
lichtpuntjes aan de hemel jou meer ver-
trouwd zijn, jij vanzelf zult bemerken 

dat hetgeen er daarboven gebeurt ook 
voor ons op aarde in het hier en nu een 
betekenis kan gaan hebben. Wij zullen 
nagaan hoe het ertoe gekomen is dat 
de zon nu het middelpunt vormt van 
ons zonnestelsel. En wij gaan proberen 
na te leven welke bewegingen sterren 
en planeten ons voordoen en hoe zij 
met ons in samenhang zijn. Kometen 
en satellieten zullen ook besproken 
worden. Hopelijk is het mogelijk om op 
deze wolkeloze avond er iets van waar 
te nemen! 

Warmte
Astrid van Zon
Maandag 28 sept. van 19:30 – 21:30
Locatie: Breidablick, Middenbeemster

Alles begint met warmte. In kou valt al-
les stil. Warmte doet leven en bewegen, 
maakt ons menselijk en brengt ons ver-
der in onze ontwikkeling. Als warmte 
zo belangrijk is, hoe kun je er dan het 
beste mee om gaan?
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Erik Beemster is gesprekstherapeut en heeft 
een eigen praktijk voor gesprekstherapie. 
Erik is eindverantwoordelijke van Queeste 
en Midgard. Hiernaast verzorgt hij verschil-
lende lessen over psychiatrie en het voeren 
van het gesprek.
Ton Beemster is opgeleid als verpleegkundi-
ge en al vele jaren werkzaam bij de Raphaël-
stichting. In 1994 richtte hij Breidablick op. 
Sindsdien is hij als eindverantwoordelijke 
bij deze instelling werkzaam. 
Ilse Beurskens-van den Bosch verdiepte 
zich in de Ayurvedische en de Chinese 
voedingsleer en volgde de opleiding tot 
natuurvoedingskundige, een breed ge-
oriënteerde opleiding vanuit antroposofisch 
gezichtspunt. Ilse kijkt op een filosofische 
manier naar voeding. Zij ziet naast verschil-
len ook overeenkomsten tussen traditionele 
Oosterse en Westerse (wetenschappelijke) 
voedingsleren. Het Oerdieet, de Voedsel-
zandloper en de visie van Weston Price zijn 
momenteel erg populair. Ondanks het feit 
dat in deze visies naar het verleden geke-
ken wordt, zijn het moderne ideeën over 

voeding. Ilse houdt zich bezig met de vraag 
hoe we moderne kennis op waarde kunnen 
schatten.
Janny van Blokland werkt als verpleegkun-
dige op Breidablick. Janny is een hartstoch-
telijk liefhebber van het werken met wikkels 
en inwrijvingen en doceert hierover op 
heldere wijze. Zij is gediplomeerd docente 
en ervaren met de antroposofische genees-
kunde.
Arie Bos is gepensioneerd huisarts in 
Amsterdam. Hij doceert onder andere we-
tenschapsfilosofie aan medische studenten 
en is auteur van de boeken ‘Hoe de stof de 
geest kreeg’ en ‘Mijn brein denkt niet, ik 
wel”. 
Matthijs Chavannes is gepensioneerd an-
troposofisch arts, hij is vele jaren werkzaam 
geweest als avg-arts bij de Raphaëlstichting. 
Nog altijd laat hij ons delen in zijn kennis 
en inzichten. De laatste jaren heeft hij zich 
uitgebreid verdiept in de orgaantransplanta-
tie en -donatie.
Connie Constant is werkzaam in een hos-
pice in Krommenie. Haar dochter woont 
op Breidablick. Connie is actief in het werk 
rondom de vele vrijwilligers op Breidablick.
Martijn Halbertsma is jarenlang werkzaam 
geweest in de zwakzinnigenzorg en sociaal-
therapie waarvan de laatste jaren binnen 
Breidablick. Op een zomerse avond werden 
de sterren hem door iemand tot vriend ge-
maakt en zijn hem sindsdien blijven boeien.  

Veerle Halbertsma is sinds 1982 werkzaam 
in de heilpedagogie en sociaaltherapie. Voor 
die tijd rondde ze de PABO af. Ze houdt van 
lesgeven en van de mens (met of zonder 
hulpvraag). Dit stimuleert haar om zich te 
verdiepen in een dynamisch mensbeeld.
Andries Hibma heeft na zijn baan als vrije-
schoolleraar ruim vijftien jaren in de pasto-
rale zorg (Christengemeenschap) gewerkt. 
Vanaf 2006 is hij werkzaam op Breidablick, 
met name voor mensen met niet-aangebo-
ren hersenletsel.
Inge Kooistra is sinds 2009 coördinator van 
de werkplaatsen op Breidablick. Daarvoor 
was zij werkzaam in de groepsleiding en als 
huisleider.
Irene van der Laan kwam in 2013 op Brei-
dablick als stagiaire vanuit de opleiding 
tot Kunstzinnig Muziektherapeut aan de 
Hogeschool Leiden. Zij zit in de afrondings-
fase van haar afstudeeronderzoek naar de 
bijdrage van muziektherapie bij het her-
vinden van levensvreugde en zingeving bij 
mensen met niet-aangeboren hersenletsel. 
Inmiddels geeft zij muzieklessen op Breida-
blick en maakt zij deel uit van de groep die 
betrokken is bij de zondagsvieringen en de 
jaarfeesten. 
Ellen Mac Gillavry heeft twintig jaar in de 
heilpedagogiek en sociaaltherapie gewerkt. 
Sinds haar pensioen werkt ze in een regulier 
hospice in Middenbeemster.
Jacques Meulman is psycholoog, biogra-

Docenten en 
lezinggevenden

16



fisch consulent en gesprekstherapeut. 
Jacques is als psycholoog verbonden aan 
het Ita Wegmanhuis in Amsterdam en als 
docent verbonden aan het instituut voor Bi-
ografiek en aan de Academie voor Integrale 
Menswetenschappen.
Roel Munniks is tot zijn pensioen in 2013 
als euritmietherapeut verbonden geweest 
aan Christophorus. Roel is de schrijver van 
het nawoord bij Theosofie en redacteur van 
de Rudolf Steiner Vertalingen.
Petra Overbosch werkt nu meer dan tien 
jaar op Breidablick. Zij is werkzaam als 
praktijkopleider voor de MMZ studenten, 
en coördinator opleidingen en jaarfeesten. 
Vanaf 2014 is zij tevens werkzaam als uit-
vaartbegeleider.
Maarten Ploeger is vele jaren vrijeschool-
leraar geweest, eerst in de bovenbouw, later 
in de benedenbouw. 
Michiel Rietveld is agrariër, docent, leiding-
gevende en bestuurder. In 1974 heeft hij 
samen met zijn toenmalige partner een in-
formatiecentrum voor BD landbouw opge-
richt. Enkele jaren later volgde het Centrum 
Kraaybeekerhof in Driebergen, waar hij na 
zijn pensionering nog altijd als docent aan 
verbonden is. Michiel is op verschillende 
manieren betrokken geweest bij Demeter.
Arne Savelkoel is hoofd dagbesteding op 
Rozemarijn en coacht vanuit zijn eigen 
coachpraktijk leidinggevenden of andere 
mensen die met een vraag over hun werk 

rondlopen. Daarnaast verzorgt hij met 
Marjan Zevenbergen de begeleiding van 
de intervisie van het middenkader en de 
opleiding productontwikkeling van de werk-
plaatsleiders.
Dorien Schaminée volgt de opleiding Kunst-
zinnige Therapie aan de Hogeschool Lei-
den. Sinds 1 september 2014 is zij stagiaire 
kunstzinnige therapie op Breidablick.
Sofie Louise Schouten werkt als orthopeda-
goog op Breidablick. Zij is tevens voorzitter 
van de commissie grensoverschrijdend ge-
drag en trainer totale communicatie.
Marijke Vreeken heeft lang als muziek-
therapeut gewerkt in onder andere de 
heilpedagogie en de sociaaltherapie. Haar 
speciale belangstelling gaat uit naar hoe je 
het antroposofisch mensbeeld praktisch 
kunt maken in de verschillende beroeps-
situaties. Nu zingt en speelt ze lier voor wie 
het horen wil.
Peter de Vries kwam als zoekende mens 
eind jaren 80 van de voorgaande eeuw in 
aanraking met het werk van Rudolf Steiner, 
waarmee hij zich sindsdien nauw verbon-
den voelt. Steiner bood hem een breder 
perspectief op de oorsprong van onze chris-
telijke cultuur en daarnaast een voor hem 
aannemelijke visie op de evolutie van aarde 
en mensheid. Hij ervaart de kerngedachte 
van de antroposofie als een waardevol 
uitgangspunt, maar staat tegelijkertijd met 
twee benen op de grond waardoor de nala-

tenschap van Steiner ook in onze tijd mo-
dern en vernieuwend zal blijven. Hij typeert 
zichzelf als ‘een enthousiast vertegenwoor-
diger van de antroposofische zaak’. 
Christien Westerman is werkzaam als 
orthopedagoog op Breidablick. Naast het 
adviserend werk met betrekking tot gedrag 
van bewoners is zij aandachtsfunctionaris 
Bopz en seksualiteit. Zij heeft de opleiding 
antroposofische diagnostiek, gesprek en 
psychotherapie onlangs afgerond. 
Astrid van Zon studeerde pedagogie en the-
ologie. Zij is medeoprichtster en eindver-
antwoordelijke van Rozemarijn. Ze houdt 
zich bezig met het leven (de cyclus van het 
jaarverloop en warmte onderzoek) en met 
de dood (stervensbegeleiding en de uit-
vaart). Hiernaast zet zij zich ook in voor de 
realisering van projecten in het buitenland, 
zoals het Mayricentrum in Armenie.

De cursussen vinden plaats op verschillen-
de locaties van de Raphaëlstichting: Brei-
dablick in Middenbeemster, Rozemarijn 
in Haarlem, Rudolf Steiner Zorg in Den 
Haag, Scorlewald in Schoorl en Midgard 
en KDC de Appelboom in Tuitjenhorn.
De lezingen worden allen gehouden op 
Breidablick te Middenbeemster.
Zie voor de adressen van de locaties 
www.raphaelstichting.nl
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Opgaveformulier

Ik wil meedoen aan de volgende cursus(sen) :
Algemene cursussen
o Uitwendige behandeling
o Antroposofische medicatie
o Herkennen van seksueel misbruik
o Muziek
o Rondom het sterven
o Kunstzinnig werken
o Zintuigen en autisme
o Zelfstandigheid van bewoners
o Meditatieklas

Verdiepende cursussen
o Kijk, dit ben IK!
o De jaarfeesten
o Karma en reïncarnatie
o Vrijeschool pedagogiek
o De coach in jezelf
o Theosofie
o Het etherische lichaam
o Het brein denkt niet, ik wel

o Vrijwilligerscursus

Lezingen
o Granen en Lichtkracht
o De glasramen van het Goetheanum
o Sterren en Planeten
o Warmte

Naam:

adres:

e-mailadres:

Telefoonnummer werk:

Telefoonnummer privé:
(Telefoonnummers zijn noodzakelijk om door te geven zodat wij u altijd kunnen 
bereiken als de cursus niet door gaat.)

Datum van opgave:
Instelling (eventueel):

Op andere wijze betrokken bij de Raphaëlstichting, namelijk:

Opgave voor de cursussen of lezingen kan via dit formulier, maar mag ook tele-
fonisch of per mail. Voor de cursussen geldt dat de uiterste inschrijfdatum een 
maand voor de start van de desbetreffende cursus is. De opgave voor de lezingen 
kan ook nog de week voorafgaand aan de lezing geschieden.

Breidablick
t.a.v. Petra Overbosch
Bamestraweg 2
1462 VN Middenbeemster
0299-689689
p.overbosch@breidablick.nl
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Trevrizent is een studiecentrum van de 

Raphaëlstichting. Het studiecentrum is 

ontstaan vanuit vragen van medewerkers en 

verwanten van Breidablick naar de antropo-

sofische visie van waaruit wordt gewerkt. 

De cursussen en lezingen zijn voor iedereen 

toegankelijk, tenzij anders staat vermeld.

Raphaëlstichting
Duinweg 35
1871 AC Schoorl
Tel.: 072  5099000
Email: info@raphaelstichting.nl 
 

www.raphaelstichting.nl

Zie voor de adressen van de 
locaties waar de cursussen en 
lezingen worden gegeven: 
www.raphaelstichting.nl


