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Studiegids ‘Vervolgopleiding Systemisch Werk 2022’ (VSW01)  
 
 

1. Inhoud & doelstellingen van de opleiding 
 
Op 10 en 11 mei 2022 starten we met het eerste blok van de nieuwe Vervolgopleiding Systemisch 
Werk. In deze vervolgopleiding maak je een volgende stap in jouw ontwikkeling als systemisch 
professional in het opstellingenwerk en systemische coaching. We verdiepen ons daartoe in een 
aantal systemische thema’s en in de karakterstijlen.  
 
Systemische thema’s 
Om als systemisch opsteller en coach je handelingsrepertoire verder uit te breiden, gaan wij in de 
vervolgopleiding met jou en de andere deelnemers aan de slag aan de hand van diverse systemische 
thema’s. We richten we ons op specifieke thema’s zoals het werken met innerlijke delen, vitaliteit, 
ziekte, gezondheid, trauma en relaties. Verder verdiepen we je vaardigheden met specifieke 
werkvormen zoals tafelopstellingen, vloerankers en visualisaties. We zoomen in op je eigen 
overdracht op het thema en geven je praktische handvatten om er met coachees mee aan de slag te 
gaan.  
 
Karakterstijlen 
Onderdeel van de vervolgopleiding is de vervolgmodule van de karakterstijlen. Hiervoor ontvang je 
een apart certificaat, omdat deze module NOBCO gecertificeerd is. In deze module verdiep je jouw 
kennis van de karakterstijlen en leer je nog meer je lijf in te zetten als diagnostisch instrument. Met 
als doel jezelf en de ander in de ontmoeting te diagnosticeren. Je leert daarin ‘eindeloos opnieuw te 
beginnen’. Een diagnose is namelijk geen etiket, maar een vloeiend en continu proces van 
fenomenologisch waarnemen. Deze vorm van diagnostiek kun je in elke professionele context 
gebruiken als uitgangspunt voor een interventie. Je leert over het openen van een veld en over het 
inbrengen van jezelf in de ontmoeting. In deze module leer je ook onderscheid maken tussen de 
hechtingsstijlen (symbiose/narcisme) als bodem voor de karakterstijlen. En we onderzoeken de 
variaties binnen elke karakterstijl.  
 
Doelstelling 
De vervolgopleiding Systemisch Werk heeft als doel je systemisch leiderschap en systemisch 
vakmanschap verder te verdiepen in het toepassingsgebied van opstellingenwerk, individuele 
coaching en relatiecoaching.   
 
 
Inhoud Vervolgopleiding Systemisch Werk per opleidingsblok 
  
Blok 1  
Thema: Ik ben er, ik ben beschikbaar en ik blijf, ook als het spannend wordt. Werken vanuit een vrije 
positie. 
 
Schizoïde en orale karakterstijl  
 
Docenten: Johan de Jong en Mincka van Houten 
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Blok 2 
Thema: Je lijf als instrument. Werken met delen. 
Contact en Grenzen 
 
Psychopatische karakterstijl 
 
Docenten: Johan de Jong en Jos Meekers 
 
 
Oefendag 1 
Contracteren van een systemische vraag en leren toepassen van dienende interventies. 
 
Docenten: Johan de Jong (en Mincka van Houten) 
 
 
Blok 3 
Thema: Persoonlijke, intergenerationele, transgenerationele thema’s en loyaliteit (oorlog, trauma) 
 
Masochistische en rigide karakterstijl 
 
Docenten: Johan de Jong en Anita van Ostaden. 
 
 
Blok 4 
Thema: Lichaam, relaties, seksualiteit 
 
Symbiose en narcisme als hechtingsstijlen 
 
Docenten: Johan de Jong en Mincka van Houten 
 
 
Blok 5 
Thema: Mentale en fysieke gezondheid 
ACT: Acceptance and Commitment Therapy 
 
Integratie van de karakterstijlen 
 
Docenten: Johan de Jong en Roos Braakhuis 
 
 
Oefendag 2 
Deelnemers aan de opleiding nemen hun eigen cliënten mee, die ze ter plekke gaan begeleiden op 
een systemische vraag. 
 
Docenten: Johan de Jong (en Mincka van Houten) 
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Blok 6 
Thema: Samengestelde gezinnen (dag 1) 
Integratie van het geleerde (dag 2) 
 
Docenten: Mincka van Houten en Anouk Bloemers (dag 1),  
Johan de Jong en Mincka van Houten (dag 2) 
 
 
Werkvormen 
Er wordt gewerkt met informatieoverdracht door middel van lezingen (al dan niet met beeld/video- 
materiaal ter ondersteuning van de theorie). Dit zijn voorbeelden uit de praktijk van de docenten. 
We oefenen verschillende werkvormen in tweetallen of kleine groepen. Studenten zullen ook zelf 
oefeningen/werkvormen voorbereiden naar aanleiding van hun persoonlijke leerdoelen. Elke dag 
(aan het begin en na elke pauze) zijn er warming-up oefeningen die gericht zijn op het ontwikkelen 
van lichaamsbewustzijn en (fenomenologische) waarneming. Deze oefeningen worden individueel of 
in twee-/drietallen gedaan. 
 
 

2. Kosten & data van de opleiding 
 
De kosten van de vervolgopleiding Systemisch Werk bedragen 3.250 euro vrijgesteld van btw. Deze 
kosten zijn inclusief koffie, thee en lunch. En exclusief studieboeken.  
 
Data Vervolgopleiding Systemisch Werk 2022 (VSW1): 
 
Blok 1:  10 en 11 mei 2022 
 
Blok 2:  7 en 8 juni 2022 
 
Oefendag: 22 juni 2022  
 
Blok 3:  5 en 6 juli 2022 
 
Blok 4:  13 en 14 september 2022  
 
Blok 5:  11 en 12 oktober 2022 
 
Oefendag: 2 november 2022 
 
Blok 6:  15 en 16 november 2022 
                            
Op alle opleidingsdagen werken we van 9.30 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.30 uur op één van onze 
locaties in Zutphen. 
 
 

3. Doelgroep & niveau van de opleiding/cursus 
 
De opleiding is bedoeld voor mensen die werken als therapeut, trainer en/of coach, leidinggevende, 
in het bedrijfsleven, onderwijs of in de gezondheidszorg zoals psychologen, psychosociaal 
therapeuten, haptotherapeuten, creatief therapeuten, integratief therapeuten en verlies- en 
traumatherapeuten. 
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4. Aanvangsniveau & vooropleidingseisen 

 
De opleiding vraagt minimaal HBO werk- en denkniveau van de studenten. Omdat het een 
vervolgopleiding is, vragen we als vooropleiding: 

• De basisopleiding Systemisch Werk bij de Academie voor Systemisch Werk of 
• een vergelijkbare vakopleiding Systemisch Werk. 

 
Wat betreft het aanvangsniveau wordt van studenten een actieve inbreng verwacht, waarbij het 
kunnen reflecteren op het volgende belangrijk is: 

• De eigen (systemische) geschiedenis en effecten hiervan op professionaliteit is in beeld (zicht 
op de eigen overdrachtsfenomenen). 

• De positie in de lesgroep van de student ten opzichte van docenten en medestudenten kan 
onderwerp van gesprek zijn als dit het systemische veld verheldert. 

 
Met alle nieuwe studenten wordt een intakegesprek gevoerd. 
 
 

5. Duur & studiebelasting van de cursus 
 
De opleiding bestaat uit 12 dagen opleiding en 2 oefendagen. Daarnaast komen de oefengroepen 
tussen de blokken door, minimaal 1 dagdeel bij elkaar.  
 
Studiebelasting (excl. directe uren) is gemiddeld 8 uren per week. 
 
 

6. Vrijstellingenbeleid & speciale voorwaarden 
 
Dit is niet van toepassing. 
 
 

7. Studiemateriaal & literatuurlijst 
 
Naast actieve deelname op deze dagen wordt er van studenten verwacht dat ze literatuur 
bestuderen en tussen de lesblokken door in oefengroepen aan de slag gaan. Daarnaast werk je aan 
een procesverslag. 
 
Eventuele huiswerk-opdrachten worden tijdens of aan het einde van een module mondeling 
meegedeeld en per mail bevestigd. 
 
Literatuur 
‘De Maskermaker’, Wibe Veenbaas, Joke Goudswaard & Henne Arnolt Verschuren  
EAN: 9789078395010  
 
‘Liefde in Wonderland’ van Riekje Boswijk-Hummel, EAN: 9789060207567 
 
 
Verkrijgbaar bij Bol.com en op bestelling in de lokale boekhandel. 
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8. Kwalificaties, examens & herkansingen 
 
Kwalificaties 
Aan de expertmodule opleiding ‘Practicum Karakterstijlen’ zijn 30 Permanente 
Educatie uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches 
(NOBCO). Meer informatie treft u aan op:  
www.NOBCO.nl (Kenmerk: 201123-SM-098) 
 
Deelname-eisen 
Studenten zijn verplicht om tenminste 80% van de tijd aanwezig te zijn gedurende de 
opleidingsdagen om het certificaat te kunnen behalen. Bij afwezigheid van meer dan 20% van de 
verplichte aanwezigheid kan, in overleg, de opleiding worden vervolgd door het volgen van extra 
bijscholing. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht. Bij een aanwezigheid van meer dan 
80% maar minder dan 100% van de tijd worden er, indien door docenten aangegeven, extra 
opdrachten gemaakt om de gemiste informatie in te halen. 
 
Examen (certificering) 
Studenten maken een procesverslag; gedurende de opleiding worden zij hierin begeleid. Voorwaarde 
voor het ontvangen van het certificaat is dat alle huiswerkopdrachten en het procesverslag op tijd 
zijn ingeleverd en als voldoende zijn beoordeeld. 
 
 

9. Meer informatie 
 
De lesgroep zal niet groter zijn dan 16 cursisten. 
 
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met hoofddocent Johan de Jong  
(06-52519114).  
 
 
Op al onze werkzaamheden en opleidingen zijn de Algemene voorwaarden dienstverlening en/of 
consumenten van de Academie voor Systemisch Werk van toepassing. Deze algemene voorwaarden 
kunt u inzien en downloaden op onze website www.academievoorsystemischwerk.com 
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Algemene Voorwaarden Consumenten 
 
Dit zijn de Algemene Voorwaarden Consumenten van de Academie voor Systemisch Werk, 
ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer: 73245712. 
 
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen de Academie voor Systemisch 
Werk, hierna te noemen: opdrachtnemer, en deelnemers. 
 
Artikel  1. Definities 
 
Lid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan: 
 
Opdrachtnemer: Academie voor Systemisch Werk 
Deelnemer: de persoon die zich inschrijft voor een bijscholing, opleiding, specialisatie, 
workshop, lezing of hij/zij die gecoacht wordt; 
Overeenkomst: een contract tussen Systemisch Werk en deelnemer betreffende een 
overeengekomen dienstverlening als een bijscholing, workshop, coaching traject of andere 
dienst.  
                                                                      
Artikel  2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
 
Lid 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen 
opdrachtnemer en deelnemer voor zover van deze voorwaarden niet door partijen 
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken; 
 
Lid 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten 
met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. 
 
Artikel  3. Offertes, prijzen en opdrachtbevestiging 
 
Lid 1. De Academie voor Systemisch Werk behoudt zich het recht voor offertes en prijzen te 
wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht; 
 
Lid 2. 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven of 
niet van toepassing in verband met CRKBO Registratie; 
 
Lid 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie. 
 
Lid 4. Opdrachten komen tot stand na het ontvangen van een opdrachtbevestiging. Een 
bevestiging per email geldt ook als een opdrachtbevestiging. 
 
Artikel  4. Geheimhouding 
 
Lid 1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij 
in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen als 
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mede als die informatie verkregen is tijdens de bijscholing, workshop, lezingen en/of 
casuïstiekbesprekingen voor, tijdens of na de overeenkomst. Informatie geldt als  
 
vertrouwelijk als dit door betrokken partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard 
van de informatie of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het 
vertrouwelijke informatie betreft; 
 
Artikel  5. Intellectuele eigendom 
 
Lid 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van deze voorwaarden behoudt 
opdrachtnemer en opdrachtgever zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen 
op grond van de Auteurswet. 
 
Lid 2. Op alle door opdrachtnemer en/of opdrachtgever verstrekte materialen berust 
copyright. De materialen die verstrekt worden mogen op geen enkele wijze, zonder 
toestemming van copyright bezittende, gebruikt worden naar derden, worden geredigeerd, 
worden gekopieerd, worden vermenigvuldigd, worden gescand, of openbaar gemaakt 
worden. Dit in welke vorm of wijze dan ook. Alle uitgereikte stukken zijn uitsluitend bestemd 
om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door derden zonder 
voorafgaande toestemming van de copyright bezittende op enigerlei wijze worden 
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht tenzij de copyright 
bezittende hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven of dit middels de website 
kenbaar heeft gemaakt. 
 
Artikel  6. Gebreken, klachttermijnen en aansprakelijkheid 
 
Lid 1. Klachten en geschillen worden volgens de klachtenprocedure die op onze website 
vermeld staat behandeld.  
 
Lid 2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten 
zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever of deelnemer 
aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever/deelnemer 
schriftelijk kenbaar te worden gemaakt; 
 
Lid 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer 
mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van 
artikel 10; 
 
Lid 4. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor accreditatie regelingen 
van beroepsverenigingen en eventuele wijzigingen van beroepsvereniging(en). Deelnemers 
dienen zelf bij de eigen beroepsvereniging(en) voor aanvang van de inschrijving te verifiëren 
of accreditatie is gegeven en kunnen hier niet de opdrachtnemer aansprakelijk voor stellen. 
 
Lid 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor geschillen over voorkennis eisen. De 
deelnemer heeft de verantwoording zelf te verifiëren of hij/zij de juiste voorkennis bezit.  
Voorkennis eisen worden op de website vermeld waar nodig.   
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Artikel  7. Betaling 
 
Lid 1. Bij inzending van het inschrijfformulier verbindt deelnemer zich aan de 
betalingsvoorwaarden alhier voorgelegd. 
 
Lid 2. Betaling of machtiging van deelnemer dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na 
ontvangst van de factuur. 
 
Lid 3. Na het verstrijken van de uiterlijke betaaldatum is de deelnemer in verzuim; de 
opdrachtnemer en de opdrachtgever hebben vanaf het moment van in verzuim treden over 
het opeisbare bedrag het recht de deelnemer uit te sluiten van deelname en eventuele 
kosten door te berekenen; 
 
Lid 4. Bij niet verschijnen van de deelnemer op de aangegeven overeenkomst van zijn of 
haar keuze zonder opgaaf van redenen, vervalt ieder recht op reclamatie of restitutie van 
reeds betaalde vergoedingen zoals genoemd in artikel 8. 
 
Lid 5. Bij annulering na het afgeven van een machtiging heeft de Academie voor Systemisch 
Werk het recht via de incasso de annulerings- en administratiekosten zoals genoemd in 
Artikel 9 af te laten schrijven. 
 
Artikel  8. Annuleringsregeling en verschuivingen 
 
Lid 1. Deelnemers kunnen hun deelname aan overeenkomsten alleen schriftelijk of via e-
mail annuleren onder de volgende voorwaarden: 
 
Deelnemers die op persoonlijke titel een leercontract sluiten (consumenten) hebben te allen 
tijde een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kan de opleiding zonder kosten 
geannuleerd worden.  
 
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de scholing zullen geen kosten in rekening 
worden gebracht. Een eventueel resterend bedrag zal worden gerestitueerd binnen 10 
werkdagen. 
Bij annulering minder dan 4 weken voor aanvang van de scholing zal 50% in rekening worden 
gebracht. 
Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de scholing zal 100% in rekening 
worden gebracht. 
Bij verschuiving van lesdagen na inschrijving zal €50 per lesdag in rekening worden gebracht. 
Verschuiving van een lesdag is alleen mogelijk bij een meerdaagse bijscholing, 1-daagse 
bijscholingen kunnen alleen worden geannuleerd. 
Bij annulering tijdens de uitvoering van de overeenkomst zal alleen restitutie plaatsvinden in 
overleg met en na toestemming van de opdrachtgever. 
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Artikel  9. Incasso regeling en kosten 
 
Lid1. Als deelnemer de opdrachtnemer via incasso wilt betalen zal deelnemer een 
machtiging verstrekken voor het incasseren van de afgesproken bedragen. 
 
Lid 2. Voor deze administratieve handeling zal € 30,- kosten in rekening gebracht worden die 
geïncasseerd wordt bij de 1e incasso van de deelnemer. 
 
Lid 3. Mocht een deelbetaling gestorneerd worden, dan zullen er € 7,50 per stornering in 
rekening gebracht worden. 
 
Lid 4. Is de deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn 
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte 
voor rekening van deelnemer; 
 
Lid 5. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke 
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding door de deelnemer in 
aanmerking. 
 
Artikel  10. Aansprakelijkheid begrenzing 
 
Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 
 
Lid 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de 
opdracht, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid 
betrekking heeft. 
 
Lid 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet 
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer. 
 
Lid 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 
 
Lid 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of gevolgschade als genoemd 
onder lid 5 artikel 6. 
 
Lid 5. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor teksten die op eigen initiatief 
gebruikt en of gemaakt zijn door docenten/ therapeuten betreffende eventueel copyright 
van derden. 
 
Lid 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor uitspraken van docenten, deelnemers of 
andere personen voor, tijdens of na de bijscholing, workshop, lezingen en/of 
casuïstiekbesprekingen. 
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Artikel  11. Overmacht 
 
Lid 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen 
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende 
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, 
doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 
Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen. Tevens 
worden ook e-mails en internetverkeer daaronder begrepen. 
 
Lid 2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de 
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar 
verbintenis had moeten nakomen. 
 
Lid 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien 
de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer 
niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te 
ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
 
Lid 4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is 
zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de 
deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke 
overeenkomst. 
 
Artikel  12. Persoonsgegevens 
 
Lid 1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan 
opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de 
overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer 
uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. 
 


