
   
 

 

Masterclass opstellingen  
 
Op dinsdag 24 mei en 7 juni 2022 verzorgen Nicole van Leeuwen en Wietske de Blocq van Scheltinga 
een masterclass opstellingen. Deze masterclass is bedoeld voor mensen die beroepshalve met 
opstellingen werken c.q. die daarin opgeleid zijn of worden. Voor en door professionals dus.  
 
Op deze dag kun je verder proeven van alle facetten die het systemisch werk te bieden heeft. Je gaat 
verdiepen, oefenen, ervaren. Immers, het werken als opsteller is een ambacht: door het te doen word 
je steeds beter, steeds bekwamer. Los van het lerende karakter van deze dagen is het ook de 
bedoeling elkaar te inspireren en het enthousiasme voor dit prachtige vak te delen. Inspiratie en 
bezieling zijn een belangrijke motor tot ontwikkeling. 
 
Factsheet 
 

Wat Je gaat verdiepende individuele oefeningen begeleiden of (als representant) 
ondergaan, zodat je die kunt koppelen aan je eigen praktijk in het werken met 
individuele cliënten en met groepen. We zullen afstemmen op de vraag en 
behoefte van de groep, theorie ‘opfrissen’ en vooral heel praktisch met elkaar aan 
de slag gaan. Je krijgt de oefeningen die we die dag doen als werkbare ‘tools’ mee 
naar huis, om verder te oefenen of om in de praktijk in te zetten.  

Wie Nicole van Leeuwen is medeoprichter van de Academie voor Psychodynamica en is 
onder meer vaste docent op de systemische jaaropleiding aldaar. Haar wortels 
liggen in regressie- en reïncarnatietherapie, daarmee werkt Nicole geregeld vanuit 
haar eigen praktijk. Dit sluit naadloos aan bij haar werk als opsteller. Nicole verzorgt 
geregeld en in diverse samenwerkingen workshops systemisch werken en is een 
‘rot in het vak’.  
Wietske de Blocq van Scheltinga heeft jarenlang ervaring als HR professional en is 
intussen volledig werkzaam als therapeut. Zij werkt vanuit haar praktijk aan huis in 
Amersfoort. Zij werkt psychodynamisch en heeft zich vanuit een stevige basis 
verder gespecialiseerd in begeleiding bij verlies en rouw, systemisch werken en 
EMDR. Met name systemisch werken met verlies en rouw is een enorme aanvulling 
op de meeste reguliere systemische opleidingen. 

Waar De voormalige Ambachtsschool aan de Haagweg 4 in Leiden. Centraal gelegen, 
goed bereikbaar met de auto en met het OV. 

Tijden 24 mei en 7 juni 2022 van 10.00 tot 17.00, welkom vanaf 09.30  
Let op: de dagen zullen qua inhoud ongeveer gelijk zijn, maar omdat er veel 
belangstelling is, bieden we gelijk twee data aan.  

Investering - € 175,-- inclusief een vegetarische lunch in Grand Café de Leidse Lente of  
- € 165,-- exclusief lunch. Bedragen zijn vrij van BTW  
Wij zorgen voor koffie, thee, lekkers en fruit 

Inschrijven Je kunt per mail aanmelden bij nicole@leve-therapie.nl. Geef in je mail even aan 
voor welke datum je je wilt opgeven: 24 mei of 7 juni.  

 


