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Uitnodiging kwaliteitsdag 19 november 2021 
 

Studiedag voor beeldcoaches, aspirant-beeldcoaches en opleiders  
 

10.00 uur tot 16.00 uur 
 

De Beukenhof 
Capucijnerstraat 46 

5074 PJ Biezenmortel 
 

Graag willen we jullie van harte uitnodigen voor deze dag met als thema: 
 

“De appel valt niet ver van de boom” (family-tree) 
 

 
 
Programma: 
 
10.00 uur welkom 
 
10.15 – 11.00 Intro (Herman van Beek, lid van de Opleiders Advies groep) 
Herman zal ingaan op de corona tijd: hoe is de familie van betekenis of welke mensen zijn van betekenis 
geweest? 
 
11.00 – 12.30 Lucy Geurds; opleider Beeldcoaching vanuit het Opleiders Collectief; 
 
Lucy Geurds is, Beeldcoachopleider, systemisch coach en onderwijskundig procesbegeleider in het primair 
onderwijs. Zij zal haar ervaringen over het werken met beelden en kinderen met jullie delen. Verschillende 
casussen en beelden in relatie tot rapport maken, beeldvorming, eigenaarschap, krachtbronnen zullen de 
revue passeren. Dit laatste gaan we ook in levende lijve ervaren door middel van een ankeroefening. Door 
meerdere factoren daarin mee te nemen, sluit dit naadloos aan bij de holistische benadering waarover we 
na de lunch meer moois over gaan horen. 
 
Pauze met lunch; 
 
13.30 – 15.00 Cor Scherrewitz; opleider Beeldcoaching vanuit het Opleiders Collectief; 
Cor Scherrewitz zal ons meenemen in de wondere wereld van de familie…Opleider Beeldcoaching Cor kan 
met elan vertellen met beelden over familie opstellingen. Cor zal ons enthousiasmeren over  
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familieopstellingen. Je zult anders naar huis gaan, dan je die morgen van huis bent gegaan. Als er al expertise 
is over dit onderwerp, dan kunnen en zullen wij jou in contact brengen met Cor Scherrewitz:  
 
Familieopstellingen 
Iedere familie bezit een sterke saamhorigheid, ongeacht of de familieleden dat ook zo ervaren. Deze 
‘familiegroepsziel’ verlangt voortdurend naar evenwicht en is hiernaar op zoek. Kinderen identificeren zich 
met vergeten of buitengesloten familieleden en nemen hun lot, schuld of wraak over. Deze verstrikkingen 
kunnen, meestal volledig onbewust, van generatie op generatie doorgegeven worden. Zo draagt ieder een 
innerlijk beeld met zich mee van de familie van herkomst. Dit beïnvloedt in sterke mate het verloop van onze 
levens.  
 
In de workshop: 
• hoor je erover; 
• je ervaart iemands plek; 
• je kijkt naar een eigen thema. 
 
 
15.00 – 15.15 Afsluiter aan de hand van het thema ‘De appel valt niet ver van de boom’; 
 
De hele dag is er koffie, thee en zoete en hartige versnaperingen, vers fruit. 
Mocht je met openbaar vervoer komen neem dan even contact op, dan kunnen we bekijken of je eventueel 
opgehaald kunt worden van het station.  
 
De kosten voor deze actieve dag bedragen € 65,00 pp. 
 
Opgave voor deelname zo spoedig mogelijk, uiterlijk 31 oktober 2021 via een reply op dit bericht 
Na aanmelding ontvang je de factuur. Bij annulering na 31/10 worden de kosten in rekening gebracht.  
 
Geef je snel op want VOL IS VOL!!! 
 
Wij kijken uit naar je komst en een gezellige, leerzame dag met elkaar. 
 
Namens de Opleiders Adviesgroep Beeldcoaching: 
Herman van Beek en Ann Geelen, 
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