
Knutselen, tekenen en kleien: de meeste kinderen vinden het heerlijk om 

creatief bezig te zijn. Maar wist je dat het een kind ook kan helpen om steviger 

in zijn schoenen te staan? Onder leiding van een gespecialiseerde therapeut 

creëert beeldende therapie balans en zelfvertrouwen 
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Bij de ervaringsgerichte therapie staan creatieve oefe

ningen centraal. V ia deze oefeningen kan het kind uiting 

geven aan wat er van binnen speelt. De therapie bestaat uit 

creatieve oefeningen die worden ingezet om obstakels van 

psychische, emotionele of sociale aard te overwinnen. 

Kunst a ls communicatiemiddel 
Met name voor kinderen kan het vaak lastig zijn om 

bepaalde gevoelens en emoties onder woorden te brengen. 

Dan is het soms fijn dat ze het op een andere manier 

kunnen vertellen. Door middel van kunst wordt gelijk 

concreet en zichtbaar wat er speelt en waar eventuele 

obstakels liggen. Niet alleen door wat er op papier of in de 

klei tevoorschijn komt, maar ook aan de manier van werken 

kun je veel aflezen. Net als aan de manier waarop wordt 

omgegaan met tegenslagen of hoge verwachtingen. 

Individuele opdrachten 
Margareth Krul-Schnezler is beeldend therapeut. 

Ze vertelt over de werkzaamheid van de therapie: 'Ik heb 

er zelf voor gekozen om beeldende therapie te geven 

aan kinderen en jongeren, maar het mooie is dat de 

therapie voor bijna iedereen geschikt is. Van ouderen met 

dementie tot mensen met een verstandelijke beperking. 

Welke materialen en technieken worden ingezet is afhan

kelijk van de ontwikkelingsvraag. Ik stel een passende 

reeks opdrachten samen door te kijken naar de hulpvraag 

en de achtergrond van degene die voor me zit. Bij de 

oefeningen wordt gebruik gemaakt van de technieken 

van schilderen, tekenen of boetseren.' Gerichte uitdagingen 

'Naar aanleiding van mijn bevindingen aan de hand van de 

eerste opdrachten kan ik iemand met gerichte opdrachten 

uitdagen in leerpunten en de persoonlijke ontwikkeling. 

Ook kunnen we via de gemaakte oefeningen gemakkelijk 

terugkijken naar het proces om te zien wat er al bereikt is. 

Omdat iemand zelf de veranderingen en vooruitgang 

ook merkt, werken de oefeningen erg positief voor 

het zelfvertrouwen.' 

Holistisch 

'Ik geef beeldende therapie met een antroposofische basis. 

Dat betekent dat niet het probleem centraal staat, maar het 

kind in z'n geheel. Het is een holistische vorm van behan

delen. Ook heeft deze benadering als voordeel dat je kunt 

aansluiten bij waar het kind op dat moment is. We werken 

dus niet vanuit het einddoel, maar nemen kleine stapjes 

vanaf het punt waar het kind op dat moment is. Het kind 

geeft het tempo aan en werkt op speelse, laagdrempelige 

wijze en in stapjes toe naar het einddoel.' 




