
Organogram Academie Antroposofische  Gezondheidszorg  

De Academie AG  is een stichting opgericht in juni 2012. Zij is opgericht na een intensief 

traject van ‘Opleidingen in verbinding’ met een duur van 2 ½ jaar. De Academie is  een 

vormgegeven samenwerkingsverband van partners, van de verschillende antroposofische 

beroepsopleidingen, al dan niet onder gebracht bij de beroepsverenigingen of in aparte 

stichtingen. De Academie is ook uitgegroeid tot een partner van het Lectoraat AG ,van de 

Kingfisherfoundation, de Medische Sectie, de NVAZ  en Scillz.  

Fundament van de Academie AG is de interdisciplinaire basismodule. Deze wordt 

vormgegeven door de onderwijscommissie basismodule. Hierin hebben zitting de 

modulecoördinatoren Guus van der Bie, Hannie Bakker, Casper Post Uiterweer en 

vertegenwoordigers van de verschillende beroepsopleidingen.   

Naast deze commissie is er de programmacommissie. Hierin hebben zitting 

vertegenwoordigers van de verschillende beroepsopleidingen.  De programmacommissie  

heeft tot taak  het organiseren van interdisciplinaire scholing en nascholing. Deze scholingen  

kunnen zowel deel uitmaken van de vervolgopleiding na de interdisciplinaire basismodule als 

behoren tot nascholing voor de eigen leden of geïnteresseerden. 

Hiernaast worden er scholingen georganiseerd in samenwerking met het Lectoraat AG, de 

King Fisherfoundation, de Medische Sectieraad, Scillz en in samenwerking met een 

beroepsvereniging of andere initiatiefgroep.  Voorbeelden van scholingen zijn: werkplaatsen 

innerlijke scholing, scholing beeldvormende bespreking, scholing over zorgprogramma’s, 

scholing over nieuwe uitgaven van de Kingfisher foundation. ( Bolk’s Companions). 

Het voorwaardenscheppende deel van het werk van de Academie AG: 

Een coördinator  vanaf 1 september 2015 is dat  Emma Vink ( voorheen Dick Keijzer) 

Administratie  wordt ingehuurd bij de NVAZ en wordt nu verricht door Mirjam Groenenstein 

en Annemieke Hald. 

Het bestuur van de stichting is een werkbestuur die ook voorwaardenscheppende activiteiten 

verricht zoals: Deelname aan het Platform AG, deelname aan het platform Onderzoek van het 

Lectoraat, deelname aan de methodiekwerkplaats van de NVAZ, deelname aan de 

voorbereiding van de jaarlijkse conferentie in februari. En daarnaast verzorgt het bestuur  het 

jaarverslag, stelt de begrotingen op, verzorgt fondswerving, bespreekt  het beleid. Het 

bestuur bestaat uit: Truida de Raaf , Derk Kleinbramel, Merlijn Trouw,  Ditte van Harten, Aart 

van der Stel en Judith Steenhorst 
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