
Wil je een mens leren kennen dan moet je je verdiepen in zijn 
biografie!

Jaaropleiding Scorlewald 2018/2019
Antroposofie, Menskunde en Biografiek

als basis voor sociaal-therapeutische begeleiding

Een jaaropleiding voor medewerkers die zich willen scholen in  antroposofie,
menskunde en biografiek in relatie met de sociaaltherapie.

Ieder mens is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen unieke wijze. Door die
ontwikkeling brengt hij zijn eigen wezen tot uitdrukking. Hoe deze ontwikkeling
verloopt wordt sterk bepaald door de ontwikkelingsmogelijkheden die iemand
krijgt.

Wij  ontmoeten  elkaar  in  onze  biografie.  Kennis  van  de  antroposofie  en
menskunde in relatie met de biografische wetmatigheden geeft handvatten om
ons dagelijks werk richting te geven. 

Praktische informatie
De opleiding  duurt  een  jaar  en  vindt  plaats  van  9.00  –  16.00  uur  op  de
volgende tien woensdagen: 2018 > 16 mei – 20 juni – 18 juli – 19 september
– 17 oktober –  21 november  en  19 december.  2019 > 16 januari  
– 20 februari en 20 maart. 

* Deelname vindt plaats in werktijd.
* Er wordt van de deelnemers 100% aanwezigheid verwacht.
* Deelnemers krijgen het boek ‘Theosofie’ van Rudolf Steiner
* Deelnemers zorgen zelf voor euritmie-schoenen.
Nadere informatie volgt op de eerste cursusdag.

Programma
Inloop in Kanvoleis          9.00 –   9.15 uur

Antroposofie, Menskunde en Biografie  9.15 – 10.30 uur
door Jacques Meulman      

Koffie pauze         10.30 – 11.00 uur

Verdieping van de theorie in diverse werkvormen 11.00 – 11.45 uur



Plenair             11.45 – 12.30 uur

Gezamenlijke lunchpauze in restaurant         12.30 – 13.30 uur

Euritmie door Jill Meulman in de Halde         13.30 – 14.30 uur

De constitutiebeelden in Kanvoleis 14.30 – 15.50 uur
door Jacques Meulman en Clemens Dijkstra

Gezamenlijke afsluiting      15.50 – 16.00 uur

Wat gaat er in de 10 lessen gebeuren? 
De eerste dag van de opleiding staat in het teken van kennismaking, zowel
met elkaar als met de antroposofie in het algemeen. Jacques zal iets vertellen
over de geschiedenis van de antroposofie en zijn eigen verbinding daarmee.
Vervolgens verbreden we het gesprek door met elkaar over onze verbinding
met de antroposofie te spreken en na te gaan wat deze opleiding daaraan bij
kan dragen. Verder wordt een overzicht gegeven van het lesprogramma voor
het komende jaar.

Aanbevolen literatuur
- Theosofie, R.Steiner (is verplicht en wordt op de 1e lesdag uitgereikt)
- Martin Niemeijer, constitutiebeelden (kopie wordt 1e dag uitgereikt)
- Opvoeding van het kind in het licht van de antroposofie, R.Steiner
- Genezend opvoeden, R. Steiner
- Algemene Menskunde, R.Steiner
- Je kunt er ook anders naar kijken, Geertje Post Uiterweer
- Goede Zorg, P. Blomaard

Docenten
Jacques Meulman  (1948),  psycholoog / biografie-consulent.  Na jaren in het
onderwijs te hebben gewerkt volgde de biografie-opleiding aan het Instituut
voor Biografiek, de universitaire studie klinische- en gezondheidspsychologie in
Leiden en de postacademische opleiding antroposofische psychodiagnostiek en
gesprekstherapie.  Eigen  praktijk  in  Amsterdam  en  verbonden  aan  de
bovenbouw van de Vrijeschool aldaar. Sterke verbinding met de antroposofie,
de menskunde en de biografie.

Jill Meulman (1959), euritmiste / euritmie-therapeute / biografie-consulente.
Na jaren in de verpleging te hebben gewerkt volgde de opleiding tot euritmiste
in Den Haag en tot euritmie-therapeute in Dornach. Sterke verbinding met de
antroposofie, de menskunde en de biografie. 

Clemens  Dijkstra  (1955)  is  orthopedagoog  en  gz-psycholoog.  Heeft  de
postacademische  opleiding  antroposofische  psychodiagnostiek  en
gesprekstherapie afgerond (NVAP).  Trainer  Dynamische Oordeelsvorming en
EMDR-therapeut. Zeer verbonden met de antroposofische zorg voor mensen
met een verstandelijke beperking.

Als je nog vragen hebt, dan kun je terecht bij Mia Dekker (organisatie) 
m.dekker@scorlewald.nl 

mailto:m.dekker@scorlewald.nl

