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Leerplan Opleiding Systemisch Werken 
 
 
Doelstelling/Leerdoel 
Het doel is dat de student na afloop in staat is de juiste hulpvraag weet te 
achterhalen, van daaruit kan beslissen welke elementen opgesteld dienen te 
worden en op welke manier, en op een professionele integere, verantwoorde 
wijze in staat is een familie of organisatie opstelling te begeleiden en afronden. 
De student is in staat de systemische dynamieken te herkennen. Met in achtneming 
van de juiste houding, respect en eerbied voor de principes van systemisch werk en 
deze inzet.  
 
De opleiding richt zich op mensen die beroepsmatig te maken hebben met het 
functioneren van familie- en andere sociale systemen. Je kunt hierbij denken aan: 
artsen, psychologen, therapeuten, fysiotherapeuten, sociaal-maatschappelijk 
werkers, docenten, coaches, trainers, organisatieadviseurs, leidinggevenden, maar 
ook mensen die erg geïnteresseerd zijn in dit vakgebied en hier (nog) niet hun 
beroep van hebben gemaakt. 

Dit kun je na het afronden van de opleiding 

• Heb je oog voor wat zich mogelijk in een (familie)systeem afspeelt 
• Beheers je de basis om familie & organisatie opstellingen te begeleiden 
• Heb je kennis van de werking van systemen  
• Weet je welke patronen en dynamieken aanwezig kunnen zijn in een systeem 
• Heb je inzicht in je stijl 
• Kun je oordeelloos, fenomenologisch waarnemen en handelen 
• Je weet hoe je essentiële vragen kunt stellen  
• Heb je inzicht in welke systemische interventies er, naast een opstelling, nog meer 

mogelijk zijn  

Lesthema’s 
 
De techniek van het opstellen 

• Systemisch waarnemen 
• Systemische vragen leren stellen 
• Onderscheid tussen waarneming en interpretatie van de waarneming 
• Het Lege Midden 
• Verloop van een opstelling 
• Waarnemen van het effect van een interventie in de opstelling 
• Systeemenergie waarnemen bij het maken van een genogram 
• Dynamiek van het opstellen 
• Fenomenologisch waarnemen en de belangrijkste inzichten van Bert Hellinger, 

namelijk die van de verschillende gewetens met hun aspecten van binding, 
ordening en balans. 

 
De juiste houding als opsteller 

• De ingangsvraag 
• Hoe voer ik een inleidend gesprek en kom ik in contact met de systeemenergie? 
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• Leiden van een opstelling 
• Hoe stel je op? 
• De plaats in het systeem 
• In contact komen met het veld/systeemenergie 
• Hoe leid ik in een opstelling iemand naar een bepaalde plaats in de constellatie en 

wat is het effect op de representanten? 
• Hoe herken ik primaire, secundaire en systemische emoties? 
• Het verhelderen van innerlijke keuzes tijdens het begeleiden van de eerste 

stappen in een opstelling 
  

Diverse werkvormen 
• Diverse mini-opstellingen 
• Eén-op-één opstellingen 
• Tafelopstellingen 
• Werken met representanten 
• Dynamieken in de werkvormen: 
• Geen plaats in het systeem 
• Schuld - onschuld 
• Noodlot, loyaliteit en verstrikking 
• Geheimen 
• Werken met visualisaties 

 
Verdieping op: 
• Inleiding in de Familieopstellingen van Bert Hellinger. 
• Kennis en achtergronden van miasma’s en overerfelijke belastingen vanuit 

vorige generaties. 
• Integratie familieopstellingen techniek in het N.E.I. /NLP-protocol. 
• Werken in één-op-één situaties. 
• Herkennen van problemen in ouder-kind relaties. 
• Ervaren van de dynamiek van het energetische veld. 
• Plaats in het gezin, nemen en ontvangen.  
• Helen van familiekarma en familiepatronen. 
• Opstellen van diverse thema’s zoals doelen, ziekten etc. 
• Zelf leren opstellen in een therapeutische setting.  
• Herkennen van miasma’s en verstrikkingen. 
• Begeleiden van een opstelling en op de plaats van de ander kunnen staan. 
• Wat is de beste plek voor jou als therapeut.  

 
Extra specialisaties 

1. Systemisch werken voor en met kinderen & jongeren 
2. Het Innerlijk Kind - 
3. Ziekte & Gezondheid  
4. Liefde –  
5. Organisatieopstellingen 
6. Co-creatie 
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Inhoud lesprogramma specialisaties 
 
1.Systemisch werken voor en met kinderen & jongeren 
 
Mogen werken met kinderen is heel bijzonder en iedere keer weer ontwapend en 
dankbaar. De open blik waarmee kinderen de wereld in kijken wordt zichtbaar in het 
systemisch veld. Werk je in de praktijk met kinderen? Coach je kinderen individueel 
of in groepen? Denk bijvoorbeeld aan klassen of trainingssituaties dan is deze 
module een verrijking in je kennis van diverse werkvormen die toepasbaar zijn voor 
kinderen of met kinderen. 
  
Wat komt aan bod: 
Gedrag van kinderen bezien vanuit systemisch perspectief. 
  
Wat zich aan de oppervlakte uit in de vorm van een bepaald gedrag bij een kind 
heeft eigenlijk altijd een onderliggende reden. 
 

• Emotionele problemen als gevolg van echtscheiding ouders of dood in de familie. 
• Sociale problemen & pesten  
• Concentratieproblemen, ADD en ADHD & HSP  
• Eenzaamheid   
• Faalangst Trauma’s  

bij kinderen 
 
Ouderschap systemisch bekeken 

• Pleegouders 
• Adoptieouders 
• Verzorgers 
• Spiegelgedrag 
• Moederschap  

  
Systemisch werken met kinderen en jongeren 
Werken in groepen of 1-op-1 situaties met kinderen en jongeren 
Systemische dynamieken en ordeningen 

 
 
2.Programma het Innerlijk-kind 
 
We hebben allemaal verschillende delen in onszelf en meestal zijn we daar niet altijd 
bewust van. Een belangrijk deel in ons is het kinddeel. Het opnieuw contact maken 
met dit deel maakt dat de beweging van geven en nemen, het geweten van de 
uitwisseling, weer voelbaar wordt.  
Het kind in ons heeft een eigen belevingswereld en vanuit dit veelal vervormde 
wereldbeeld en bijbehorende emoties beïnvloedt dit je volwassen leven. Door er 
systemisch naar te kijken wordt het mogelijk de delen te integreren. 
  
Velen van ons zijn opgegroeid in niet optimaal of zelfs gebrekkig functionerende 
gezinnen. De spanningsboog tussen wat jij jezelf wenst als kind en wat je ouders je 
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kunnen of hebben willen geven maakt dat het gekwetste of gewonde kind in jou 
geraakt wordt. Er zijn mogelijk overlevingsstrategieën ontstaan met bepaalde 
beperkende gedachten en overtuigingen als gevolg. Om volledig in je eigenheid en 
volwassen kracht te staan is het zinvol je 'gewonde' gekwetste' innerlijk kind te 
helen. Zodat je als volwassenen de juiste plek in kunt nemen. 
  
Doelstelling: 

• Herkennen van de dynamiek van het innerlijk kind 
• Dynamiek van het gewonde/ gekwetste innerlijk kind 
• Spiegelgedrag herkennen en zichtbaar maken 
• De plek van volwassenheid ervaren 

 
3. Programma Ziekte en Gezondheid 
 
Ziekte vanuit systemisch perspectief 
 Vanuit het systemisch perspectief bekeken is ziekte een onderdeel van het 
familiesysteem, een uiting van het lichaam om iets dat in het familiesysteem gezien 
wil worden zichtbaar te maken. Ziekte als boodschapper dus, met informatie om je 
dichter bij jouw kern te brengen en in verbinding met jouw levensstroom. Het is een 
van de systemische wetten dat alles gezien wil worden. 
 
Bert Hellinger spreekt over het gezond zijn en blijven als we leven in 
overeenstemming met de liefde. Ziektes zijn volgens hem afwijkingen van de liefde 
die alles liefheeft en wil zoals het is. 
Wanneer iets of iemand wordt buitengesloten in het familiesysteem, zoekt het een 
andere manier om zichtbaar te worden. Het gaat als het ware ondergronds en komt 
via deze onderstroom bij een individu uit het systeem tot uitdrukking. Dit kan in de 
vorm van belemmerende gedragspatronen zijn, maar ook in de vorm van een ziekte. 
Tijdens een familie- of ziekteopstelling maken we contact met systemische 
informatieveld van onze familieziel. Wat er tijdens zo’n opstelling gebeurt is dat 
informatie uit dat veld aan ons zichtbaar gemaakt wordt. Eén van de dingen die we 
tijdens een opstelling kunnen waarnemen is wat er met de individuen uit het 
familiesysteem gebeurt wanneer iets of iemand is buitengesloten. 
Of het nu een geheim is, een (oorlog)trauma, een plotselinge dood, een miskraam, 
of iets anders. De reactie in het systeem is eigenlijk altijd hetzelfde. 
Vanuit dit perspectief zijn gezondheidsklachten en ziekte, zoals gezegd, ook een 
uitweg van iets dat is buitengesloten gezondheidsklachten. 
 
De levensstroom blokkeert. Dit wordt zichtbaar in de fysieke, emotionele en 
geestelijke gesteldheid van de representanten in de opstelling. Ze voelen zich op 
zo´n moment zowel fysiek als emotioneel onaangenaam. Dikwijls voelen de 
representanten zich ook verkrampt. Zodra dat wat buitengesloten was werkelijk 
gezien en geacht wordt in de opstelling, begint de levensstroom weer vrij te stromen 
en verdwijnen dit soort stressreacties bij de representanten. 
 
Vanuit dit perspectief zijn gezondheidsklachten en ziekte, zoals gezegd, ook een 
uitweg van iets dat is buitengesloten. 
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Stephan Hausner schreef een boek over ziekteopstellingen, getiteld ‘Zelfs als het mij 
mijn leven kost’. 
Hierin beschrijft hij aan de hand van vele casussen zijn jarenlange ervaring met 
patiënten en ziekteopstellingen. Hij schrijft onder andere: ‘Representanten van 
abstracte elementen zoals ziekten en symptomen laten in een opstelling vaak 
gevoelens en reacties zien met die van buitengesloten familieleden. Als dan in een 
volgende stap representanten van deze familieleden worden opgesteld en de 
patiënt ze hun plaats in het familiesysteem geeft, alsmede de erkenning en achting 
die daarbij hoort, dan voelen de representanten van de ziekte of het symptoom zich 
in de regel overbodig en niet meer nodig in de opstelling. Ze willen zich dan meestal 
uit de opstelling terugtrekken. Vanuit het gezichtspunt van het (familie-)systeem lijkt 
er dan weer een evenwicht en ordening te zijn hersteld. Daarmee zouden de 
voorwaarden voor genezing van de patiënt vanuit dít perspectief geschapen kunnen 
zijn.’ 
 
Ook ontdekte hij gaandeweg de jaren dat verschillende familiedynamieken in de 
onderstroom regelmatig een samenhang laten zien met specifieke 
gezondheidsklachten en ziekten. Je zou kunnen zeggen dat specifieke informatie 
uit de onderstroom van de familiedynamiek dikwijls eenzelfde ziekte reactie laten 
zien. 
Wat biedt een ziekteopstelling? 
 
De informatie uit een ziekteopstelling biedt de persoon die de ziekte heeft 
doorgaans veel inzichten in de generatie-overschrijdende achtergronden van zijn 
of haar ziekte. Deze inzichten worden door de betreffende persoon vaak als 
ingrijpend en verlossend ervaren. Met als resultaat dat zij door deze inzichten vaak 
anders met hun ziekte kunnen omgaan en er beter mee kunnen leven. De rust die 
ontstaat, door het zichtbaar maken van de onderstroom, kan op deze manier een 
helende werking hebben. Het is zelfs mogelijk dat de symptomen of ziekte zich 
blijvend terugtrekken en dat er genezing optreedt. Opmerkelijk is dat het niet nodig 
is om deze informatie expliciet met onze ‘mind’ te begrijpen. Belangrijker is het dat 
deze informatie diep in ons systeem, op zielsniveau, gehoord wordt. 
 
4. Programma Liefde 
 
We zijn allen één! Het ego ervaart gescheidenheid. De ziel zoekt verbinding. In al 
het systemisch werk is de alomvattende liefde van verbinding van het één-zijn 
voelbaar.  
  
Wat is liefde? 
Wat is de beweging van de ziel? 
Is er sprake van verschillende zielsdelen?   
Werken met universele liefde in het systemisch werk 
Werken met zielsdelen 
Werken met zielslagen 
Persoonlijke Ziel 
Familie Ziel 
Collectieve Ziel 
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Universele Ziel 
  
Hologram van de zielslagen 
Iedere laag heeft zijn eigen normen en waarden en van daaruit ook zijn eigen 
geweten. Daarin zijn vele tegenstrijdigheden te onderscheiden. Datgene wat je 
waarneemt in het dagelijks leven en waarmee je je identificeert gebeurt meestal 
vanuit de egolaag. De andere lagen reageren ook, maar vaak onzichtbaar en 
onbewust. Maar hebben net zo goed een werking op het gedrag en gevoel van de 
persoon. De persoonlijke, de familie en de collectieve ziel worden bepaald door drie 
facetten: binding, balans en orde. 
  
Persoonlijke Ziel 
Op dit niveau ervaren we liefde en verbondenheid met de familie. De Persoonlijke 
ziel ontwikkelt zich tijdens de zwangerschap en wordt onder andere beïnvloedt 
door overgenomen emoties van de ouders en wat het (ongeboren) kind meekrijgt 
van de ouders. Veel primaire emoties en basisbehoeften bepalen de persoonlijke 
zielsontwikkeling. In alle opstellingen waarin opvoedingsproblemen voorkomen, 
wordt duidelijk hoe sterk de Familie Ziel inwerkt op de Persoonlijke Ziel van het kind. 
Het kind heeft alleen een goed geweten als het de normen en waarden van de 
Familie Ziel volgt. 
  
Familie Ziel 
De Familie Ziel draagt alle informatie in zich die een familie door de generaties heen 
heeft gevormd. Iedereen die tot het familiesysteem behoord heeft daarbij recht op 
een eigen plek. De Familie Ziel is onzichtbaar en komt vaak pas aan het licht in een 
opstelling. Alles wat de ene generatie onverwerkt achterlaat, dient zich opnieuw aan 
in de volgende generatie. 
  
Collectieve Ziel 
De Collectieve Ziel draagt de informatie die hoort bij collectieven, zoals een stam, 
een land, een religieuze groeperingen etc. De Collectieve Ziel zorgt ervoor dat alle 
leden van de groep hun plaats hebben en daarin gelijkwaardig zijn (de binding en 
orde). Het streeft ernaar het collectief bij elkaar te houden. 
  
Universele Ziel 
In deze laag bestaat eenheid. We zijn allen één en allen mens. Deze Ziel omvat alle 
andere zielen en verlangt het van ons ze beide te transformeren. Door dit 
transformatieproces overstijgen we de dualiteit en de schuld waarmee onze 
Persoonlijke Ziel, Familie Ziel en Collectieve Ziel ons onvermijdelijk opzadelen. 
De Universele Ziel zorgt ervoor dat wij ons vragen gaan stellen over ons leven en 
over de loyaliteiten naar onze familie en anderen toe. Het vraagt van ons dat we het 
zuiveren, dat we het bekende loslaten en zoeken naar wie we werkelijk zijn. 
 
 
 
 
5. Organisatieopstellingen 
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Leren Systemisch kijken en handelen binnen organisaties. 
  
Organisatieopstellingen zijn effectief bij verschillende soorten vragen of problemen. 
Verder zijn de organisatieopstellingen toepasbaar op verschillende lagen in de 
organisatie.  
Middels een bedrijfs- of Organisatieopstelling krijg je, op snelle en indrukwekkende 
manier, inzicht in de wisselwerking van het organisatiesysteem. Opstellingen laten 
zien wat er in de onderstroom speelt. Je leert zich krijgen op de werkelijke aard van 
knelpunten. Ook gaat de student de mogelijkheden van onbenut potentieel en 
kansen die in het systeem aanwezig zijn zien.  
  
Ontwikkelen van het systemische inzicht- en het vermogen als opsteller in dienst te 
stellen ten behoeve van o.a.: 

• Organisatievraagstukken 
• Visie, missie, focus en doelstellingen op één lijn brengen 
• Talenten herkennen en succesvol inzetten 
• Verborgen talenten zichtbaar maken 

  
Lesthema’s 

• Verschillen tussen organisatie- en familiesystemen 
• Verschillende dynamieken binnen Organisatieopstellingen. 
• Verlossende uitspraken en rituelen. 
• Interventiezinnen 

  
 
Werkwijze en werkvormen 
Ook in dit blok gaan we naast de theorie, kennisoverdracht, uitwisseling van ervaring 
over ‘oerwetten’ van organisaties veel oefeningen en opstellingen. Aan de hand van 
casussen en vragen die deelnemers inbrengen. 
  
Programma Organisatie Opstellingen 
 
Tussen de opleidingsdagen wordt de student geacht te oefenen en praktiseren van 
het geleerde. Je ervaringen deel je met de groep voor intervisie en feedback. Er 
wordt een reflectieverslag geschreven van iedere opstelling. 
 
 De inhoud 

• Organisatieopstellingen; de uitgangspunten op een rij. 
• Welke dynamiek kan je tegenkomen in een organisatie, wat zijn de 

interventiemogelijkheden. 
• Het stellen van de juiste vragen. 
• Wanneer kies je voor een opstelling in een organisatie? O.a.: bedrijfsproblemen. 

advies en supervisie, eigen zaak of praktijk, conflictoplossingen, marketing. 
• Teamdynamiek 
• Hiërarchie, onderlinge verhoudingen in een organisatie. 
• Oefenen met opstellen, casuïstiek ingebracht door deelnemers of gast. 
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• Oefenen met opstellen van je eigen praktijk 1; oprichter (visie/missie), de praktijk 
of zaak, cliënten. 

• Oefening opstelling eigen praktijk/zaak 2; eigenaar/oprichter, praktijk, neiging, 
omzet/geld. 

• Talentopstellingen; uiting geven aan je talenten, verantwoordelijkheid nemen 
voor je eigen functie, ruimte voor ontwikkeling andere (verborgen) talenten, over 
welke talenten kan je vrij beschikken? 

• Oefening opstelling van je potentieel; organisatie, potentieel, speelveld. 
• Oefening talentopstellingen; talent, focus, succes. 
• Diverse structuuropstellingen. 
• Oefenen met groepen en representanten. 
• Alle vragen en opleidingswensen van cursisten over organisatieopstellingen 

komen aan bod. 
  
Thuisopdrachten 
Je dient opstellingen te begeleiden, zelf casussen aan te leveren en verslagen te 
maken van de opstellingen.  
Met de nadruk op de leerthema’s: 

• Zonder oordeel ga je zien waar de schoen wringt. 
• Nieuwe oplossingen te ontdekken en te ervaren waar jouw leiderschap nodig 

is/ geroepen wordt. 
• Je gaat ontdekken wat jouw unieke bijdrage is, wat jouw potentieel en 

talenten zijn, zodat je in staat bent deze te realiseren. 
• Je geleerde kennis over de dynamiek van de organisatieopstellingen kun je 

meteen toepasbaar te maken in jouw praktijk. 
 
 
6.Programma Co-creatie en succesvol samenwerken 
 
Samenwerken kan een prachtige ervaring zijn, zeker wanneer je met elkaar in een 
flow komt waarin de creatie energie voelbaar is. Eén en één is drie.  
 In welke vorm dan ook, we zijn altijd in verbinding met de ander. Bewust of 
onbewust. De basis van de samenwerking is de vraag; wie dient het? Dient het een 
groter geheel? 
 
Een succesvolle samenwerking kenmerkt zich door het inzetten en dienstbaar 
maken van onze medewerking, onze energie, en ons succes in iets dat ons leven en 
handelen overstijgt, in iets dat voorbijgaat, maar elders blijft. 
 
Welke systemen spelen een rol? 
1. Ieder individu brengt zijn systeem van herkomst mee in de samenwerking. 
2. Het organisatiesysteem waar je deel van uitmaakt. 
3. Het systeem van je afdeling of team of product waar je bij hoort. 
4. Mogelijk het systeem van de klant of de markt of beroepsgroep. 
  
Gelegenheidssamenwerking 
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Je ziet het regelmatig, gedwongen vanwege de omstandigheden of een wens om 
te groeien, individuen, denk aan de vele zzp-ers of organisaties die vanuit eigen 
autonomie voor een periode de krachten bundelen in een tijdelijke samenwerking. 
De tijden van zekerheden en langdurige dienstverbanden lijken voorbij.  Hoe bekijk 
je dit vanuit systemisch perspectief, wat zijn de onderliggende patronen? Is er nog 
sprake van co-creatie? 
Doelstelling: 
Ontdekken van verschillende systemen 
Structuuropstellingen in verschillende werkvormen 
  
Blokkade(n) onderzoeken en oplossen in de (tijdelijke) samenwerking. Hoe herken 
je de blokkade? Of systemisch gesproken: Waaraan herken je of iets zich van je wilt 
verwijderen en ergens anders heen wil? 
  
Je leert succes herkennen en vrij maken. 
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HBO kerncompetenties: 
 
Toepassing van de wetenschap 

- De student leert de verschillende mogelijkheden tot inzet van het 
systemisch werk te herkennen en toe te passen.  

- De student leert de verschillende mogelijkheden tot inzet van de familie- en 
organisatieopstellingen te herkennen en te gebruiken. 

- De student leert de verkregen kennis toe te passen en te integreren door 
diverse oefen-opstellingen. 

- De student leert de diverse op te stellen thema’s te herkennen en te 
gebruiken. 

- De student kan de kennis in verschillende situaties inzetten door zowel de 
rol van coach als die van klant te ervaren in casussen. 

 
Creativiteit en complexiteit in handelen 

- De student is in staat de systemische dynamieken te herkennen en toe te 
passen binnen een opstelling. 

-  De student is in staat om complexe verbanden te leggen binnen de 
bedrijfsrelaties en familierelaties. 

- De student is in staat om de deelnemers aan de opstelling te begeleiden in 
de aangeboden materie. 

- De student is in staat om onderliggende overtuigingen te herkennen en te 
benoemen. 

- De student kan een plan van aanmaak maken en dit evalueren en indien 
nodig aanpassen. 

 
 
 
Probleemgericht werken 

- De student weet uit de aangeleerde technieken de meest gunstige te kiezen 
voor het beste resultaat. 

- De student kan de gebruikte technieken verantwoorden.  
- De student is in staat om uit veel inhoud de juiste hulpvraag te filteren. 
- De student is in staat om een opstelling zo te leiden dat de hulpvraag 

centraal blijft. 
 
Sociaal communicatieve bekwaamheid 

- De student is in staat om zowel met een groep als in een 1-op1 situatie de 
dynamiek te bewaken. 

- De student is zorgvuldig in zijn/haar bewoordingen. 
- De student is in staat om elke deelnemer aan de opstelling op een juiste 

manier aan het woord te laten. 
- De student is in staat om elke deelnemer van de opstelling zijn/haar deel op 

een verantwoorde manier te laten ervaren. 
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Kwaliteit scholing: 
Tijdens diverse oefen-opstellingen, waarbij de student zowel de rol van coach als 
de rol van klant geacht wordt te ervaren, wordt gekeken naar de kwaliteiten van de 
student. Is hij/zij in staat om de geleerde technieken goed uit te voeren, prioriteit 
uit een hulpvraag te halen, de diverse plaatsen in de dynamiek van de familie of 
bedrijf te herkennen, zijn/haar eigen plaats tijdens een opstelling te bewaken. Na 
elke opstelling volgt feedback voor de student van zowel de docent als de mede-
studenten. Indien nodig krijgt de student duidelijke aanwijzingen om de processen 
nog beter te laten verlopen. 
 
Minimale instroomniveau: 
HBO-denkniveau 
 
DCU en SBU: 
Klassikaal: 168 uur 
Stage: 40 uur  
Praktijkoefening: 150 uur 
Intervisie: 40 uur 
Toetsing en examen: 16 uur 
Zelfstudie: 500 uur 
Totaal: 914 uur 
Duur:    42 dagdelen 
ECTS: 32,5 
Lesmateriaal:  Lesmap, lesmaterialen, werkboek 
 
 
Tijden van 9.30 uur tot 17.00 uur. Biologische vegetarische lunch van 12.30 uur tot 
13.30 uur. Heb je dieetwensen? Geef het door bij je aanmelding.  
 
 

Algemene Informatie 
 
We leiden cursisten op om zelfstandig te werken in een praktijksituatie. De cursist 
is zelf in staat om de verschillende protocollen toe te passen en indien nodig aan 
te passen aan zijn eigen werksituaties. Tevens is de cursist in staat om zelf de 
diverse procedures te interpreteren en de verschillende principes te integreren op 
zijn eigen achtergronden en werkveld. Dit is alles ter bevordering van het 
ontwikkelingsproces van de cursist, de cliënt en het grotere geheel. 
De cursist wordt aangemoedigd om zelf te ervaren wat ‘werkt’. Energie is een 
beweging en geen mens is hetzelfde, dus de cursist wordt uitgedaagd flexibel te 
zijn en met creatieve oplossingen te kunnen komen. Er wordt van de cursist een 
open mind, een nieuwsgierige instelling en HBO-denkniveau gevraagd.  
 
Aanmelden 
De Opleiding Systemisch Werken is toegankelijk voor iedereen die gemotiveerd en 
geïnspireerd is zijn of haar horizon te verbreden. Het studieniveau is HBO. Een 
HBO denk – of werkniveau is gewenst. Kennis, ervaring en vooropleiding kan 
overlegd worden. Afgestuurde systemische Coaches/Therapeuten, die tevens in 
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het bezit zijn van een diploma HBO Medische basiskennis kunnen zich aansluiten 
bij een beroepsverening. Een beroepsvereniging staat het vrij erkenning aan deze 
opleiding te geven. Het is niet verplicht je aan te sluiten bij een beroepsvereniging 
om je vak uit te kunnen oefenen.  
 
Inschrijven 
Inschrijving van deelname geschiedt door middel van het volledig invullen van het 
inschrijfformulier en dit, ondertekend, te sturen of te mailen naar het instituut. 
Door ondertekening verklaart de toekomstige student zich akkoord met de 
inschrijf- en betalingsvoorwaarden, zoals beschreven staan in onze algemene 
voorwaarden en privacyverklaring.   
 
Klachten 
Het instituut heeft een meldingsregeling. Eventuele klachten en of meldingen 
kunnen schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van het instituut.  
 
Kwaliteitsbewaking 
Het opleidingsinstituut is een onafhankelijk instituut bestaande uit getrainde en 
gemotiveerde docenten. Zij tracht haar kwaliteit te waarborgen door haar 
docenten regelmatig te laten bijscholen zowel in binnen- als buitenland. Alle 
docenten hebben een hoog opleidingsniveau en zijn dagelijks betrokken bij de 
behandeling en coachen van cliënten in de praktijk. Centraal staat bij deze 
docenten dan ook: deskundigheid, passie, plezier, gedrevenheid, humor, 
communicatieve vaardigheden en liefde voor het vak.  
Opleidingsinstituut voor Integrale Coaching en Therapie Jolanda Vleugel staat 
garant voor deskundigheid en kwaliteit. Vandaar dat we zijn aangesloten bij de 
stichting KTNO (Toetsing Natuurgerichte Opleidingen). Uiteraard zijn we ook 
geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Daarmee 
voldoen wij aan de marktconforme kwaliteitscodes die worden gesteld, en geeft u 
de gelegenheid gebruik te maken van vrijstelling BTW. Mocht u ondanks onze 
inspanningen ontevreden zijn kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van 
de KTNO. Heeft u een klacht betreffende de opleiding kunt u zich beroepen op 
deze regeling.  
 
Trainingslocatie 
Het opleidingsinstituut heeft een eigen trainingslocatie in de bosrijke rustige 
omgeving van Groesbeek bij Nijmegen. Deze ruimte is geschikt voor kleine en 
grotere groepen. Er is voldoende lichtinval door de grote ramen en ruimte om de 
stof ontspannen en prettig tot je te nemen.  De biologische vegetarische lunch 
wordt genuttigd in het lunchgedeelte of als het weer het toestaat in de grote 
beschutte tuin met terras. De locatie beschikt over vier toiletten en een eigen 
keuken.  
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Postadres: 
OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE 
Jolanda Vleugel  
Koningin Julianalaan 94 
6576 AT OOIJ 
TEL: 06-30294906 
Email: info@jolandavleugel.nl 
www.jolandavleugel.nl 
 
Locatieadres: 
Kerkstraat 7 
6561 CC Groesbeek 
 


