CV
Celine Schweizer
Beeldende kunst, exposities, opdrachten
Vrij werk
2012 Expositie grafisch werk, Galerie Oosthem; Expo in eigen atelier; Deelname Pittenweem Arts Festival
Schotland
2010 Studiereis New York, sep/okt: Lower Eastside Printshop Manhattan
Sinds 2000, exposities, o.a. Galerie Oosthem; Grafiek Biennale, Galerie de Lawei Drachten; Galerie
Sidac, Leiden, ’t Juffersgat’ te Amersfoort; Salon d’Uijlenburgh te Houten; expositie in eigen atelier.
‘Beeld van de maand’, gratis email-abonnement
Illustraties en andere opdrachten
2011 CD cover en PR materiaal Eostra: www.eostra.nl
Sinds 2002, div. illustratie opdrachten, o.a. voor LUPA bladmuziek; Fryske Fagina Monologen;
‘Wegwijzer andere culturen’; Bas-lesmethode Theo de Jong;
Div. jubileumgeschenken en kerstpakketten
Werkervaring als beeldend therapeut
17 jaar werkervaring als beeldend therapeute, voornamelijk in kinder en jeugdpsychiatrische
(dag)behandeling; o.a. RMPI Rotterdam;, Curium, Gouda; RIAGG C/OW te Amsterdam.
Werkervaring als docent
Sr docent methodiek en beeldend vormen en praktijkgericht onderzoek bij Stenden,hogeschool, opleiding
creatieve therapie. Tevens lid van het Lectoraat SW&AT, Social Work and Arts Therapies
aan deze hogeschool. En lid KenVaK, landelijke kenniskring voor kennisontwikkeling vaktherapieën
Docent Master Arts Therapies, hogeschool Zuyd ism Hogeschool Utrecht en Stenden hogeschool;
Daarnaast div. cursussen, workshops en gastdocentschappen bij o.a. Hogeschool Arnhem nijmegen,
Hogeschool Utrecht Hanzehogeschool Groningen, DKJP Groningen, Cerein.
Werkervaring op aangrenzende gebieden
Organisatie div. symposia op vakgebied voor de beroepsvereniging NVBT en opleiding creatieve
therapie in Leeuwarden.
Lid kenniskring Social Work and Arts Therapies Stenden hogeschool, Leeuwarden,
Lid KenVaK, Landelijke kenniskring onderzoek naar vaktherapeutische beroepen
Lid General Assembly Ecarte (European Consortium Arts Therapies Educations)
Lid van div. werkgroepen, .ivm. begrippenlijst CT, implementatie praktijkonderzoek, ontwikkeling
internationaal masterprogramma
SRVB Supervisor (ivm registratietraject vaktherapeut)
Kaderlid NVBT
Lezingen/ workshops beeldende therapie
2011, Experience meets words. Art therapy with children with autism. Ecarte conferentie, Lucca.
2007, ‘Do Art Therapists have to like Picasso?’ Over de attitude als onderzoeker van de art therapist;
lezing, tijdens Ecarte congres Tallinn;
2004 / 2007 ‘Verschil moet er zijn’ div. workshops en lezingen naar aanleiding van het onderzoek
‘Overeenkomsten en verschillen in interventies door creatief therapeuten en creatieve agogen met
spel en kunstzinnige middelen’’ o.a. tijdens landelijke studiedag voor docenten opleidingen CT 2007
en studiedagen FVB.
2005 ‘Similarities and differences in interventions with play and art in cure and care professions’
Workshop Ecarte Madrid.
206 ‘Klein Duimpje en de 7 mijlslaarzen’; Workshop over praktijkgericht onderzoek en vaktherapeutische
beroepen onderzoek, tijdens symposium NVBT/ Stenden Hogeschool en World Conference Action
Research, RUG, Groningen
2003 The Dutch Educational Model’ lezing over de opleiding CT in Leeuwarden. Ism M. Tubben tijdens

Ecarte congres, Luxemburg
Div. lezingen over positionering van de vaktherapeut tijdens landelijke studiedagen beroepsvereniging
FVB
‘Structurerend werken met kinderen in creatieve therapie’,div. lezingen, o.a. bij Opleiding voor
Expressieve therapie, A.Brederode, te Amsterdam; Ferrara, Italië, congres Ecarte,
‘Spelen om het spelen’ Workshop over inleven in de peuterleeftijd en het pre-representatieve
vormgeventijdens landelijk congres FVB.
Workshops beeldende expressie
Div. teken en schilder workshops, voor div doelgroepen.
Publicaties
Boeken
2009 Handboek beeldende therapie. ‘Uit de verf’ uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum
2001 In beeld, doelgroep gerichte behandelmethoden voor beeldend therapeuten, uitgeverij Bohn Stafleu
v.Loghum
Artikelen
2008 ‘Als je met woorden niet verder komt’, hoofdstuk in boek: Het leven en de kunsten, red.
Smeijsters,H. uitg. Veen; ,
2006 ‘Overeenkomsten en verschillen in interventies met spel en kunstzinnige middelen door creatief
therapeuten en sociaal pedagogisch hulpverleners’ Tijdschrift Vaktherapie,
2001 ‘Methodisch handelen, methodisch denken’. Tijdschrift Creatieve Therapie,
1996 ‘Structurerend werken met kinderen met vroege ontwikkelingsstoornissen’ tijdschrift Creatieve
Therapie
1990 ‘Defining the position of the creative therapist in the organisation’, American Journal
of Art Therapy,
Diverse publicaties
1999/ 2008 Landelijk Opleidingsprofiel Creatieve therapie. In samenwerking met J. Driest, H.
Smeijsters, B.ter Heine/ K. v. Dooren
1999 Beroepsprofiel van de beeldend therapeut. Ism.C.Morssink.
2000 Adviesnota CONO aan de minister van gezondheidszorg ivm. opleiding, positie en
organisatie van de beroepsgroep Vanktherapeuten. Ism. H.Penninx
Redactielid Werkboek Speelspul , kwartaaluitgave met activiteiten voor de
kinderopvang

