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Verrijk je coach skills: Coachen op drie lagen



Niveau

Systemisch coachen is een vervolgopleiding. Cursisten worden toegelaten wanneer ze gecertificeerd zijn

als NLP Practitioner of opgeleid zijn in systemisch werken/familieopstellingen. Kandidaten die

bovenstaande opleidingen niet gevolgd hebben, kunnen na een individuele mondelinge intake alsnog

toegelaten worden tot de opleiding. De opleiding Systemisch Coachen van Vidarte heeft een HBO

opleidingsniveau.
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Inhoud

De toepassing van systemische aspecten in coaching geeft je veel gereedschap als systemisch coach en 

daarnaast werk je ook aan je persoonlijke ontwikkeling. Je werkt aan je eigen imprints en leert vaardig te 

worden in het werken met systemische werkvormen. De volgende onderdelen komen aan bod:

1. De 3 systemische wetten in een coachpraktijk toepassen 

2. De systemische werkwoorden achter een coachvraag ontdekken

3. Het verbinden van de oppervlakte-, diepte- en systemische laag

4. Het werken met systemische vormen zonder representanten

5. De systemische Re-imprint: de NLP techniek ‘re-imprint’ op een systemische wijze leren hanteren en ‘vrij’ 

leren toepassen.

Theorie en ervaren van systemisch werk gaan, net zoals in al onze opleidingen, ook bij de opleiding 

Systemisch Coachen hand in hand. Kennis is belangrijk, ervaring nog meer.

Doel

Systemisch coachen leert je systemische werkvormen toe te passen als coach. Coaching is gericht op

het ontwikkelen van potentiële kwaliteiten van mensen. Een coach stelt samen met zijn cliënt doelen en

boort hulpbronnen aan om hindernissen te overwinnen. Systemisch werk maakt middels een opstelling

de verborgen dynamieken zichtbaar. Een opsteller brengt ordening en balans aan in de diepere laag

onder een vraag. Wanneer we deze twee kwaliteiten en werkvormen combineren dan komen we uit bij

systemisch coachen.

In feite voegt systemisch coachen een belangrijke aspect aan coaching toe: Het plaatst de vraag van de

cliënt in een breder kader door de vraag te stellen: hoe is deze vraag een verschijnsel van het betrokken

systeem (gezin, familie, team, afdeling, organisatie)? Systemisch coachen maakt de dynamieken, oftewel

de verstrikkingen tussen mensen duidelijk. Dat kunnen zowel dynamieken van nu zijn of verstrikkingen

uit het verleden (het systeem van herkomst).



Aanwezigheidscriteria

Het is in beginsel niet mogelijk om gemiste dagdelen op een ander moment in te halen. Het groepsproces 

van de opleiding speelt daarin mede een rol. 

De cursist dient minimaal 90% van de totale opleidingstijd aanwezig te zijn geweest. 

Dat betekent dat een cursist voor deze opleiding maximaal 1 dagdelen mag missen. 

Bij een afwezigheid van 2 tot 3 dagdelen, krijgt de cursist een aanvullende opdracht. Cursisten die meer 

dan 3 dagdelen gemist hebben, kunnen geen examen doen en ontvangen dan ook geen certificaat. 

Examen

De opleiding wordt afgesloten met twee eindstukken. Tijdens een praktijkexamen coachen de 

deelnemers elkaar aan de hand van de methodiek systemisch coachen. Daarnaast presenteren de 

deelnemers hun eigen groei/proces aan de hand van een reflectieopdracht. Het examen wordt eventueel 

bijgewoond door een externe waarnemer (lid examencommissie). De kandidaat die tijdens het examen 

niet voldoet aan de praktijktoets, wordt aan het eind van de examen dag nogmaals in staat gesteld de 

praktijktoets uit te voeren. 

Kwalificatie/diploma

De opleiding wordt afgesloten met het Vidarte certificaat ‘Systemisch Coachen’. 

Dit certificaat  verklaart de deelnemer bekwaam om op een systemische wijze te coachen en daarbij

elementen vanuit NLP, familieopstellingen en karakterstructuren te kunnen hanteren.  

Prijs van de opleiding

De kosten voor deze opleiding zijn inclusief: 

   - Opleidingsmateriaal

   - Koffie/thee

   - Examenkosten 

Deze opleiding is vrijgesteld van BTW. 

Trainers:   Trainers van Vidarte

Tijden:       De opleidingsdagen beginnen om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur. 

Data:           In de bijlage van deze brochure vind je de data van de opleiding. ook vind je deze op de website
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Lengte opleiding en studiebelasting

De opleiding bestaat uit 16 dagdelen van 3 uur. De tijdsinvestering naast de opleidingsdagen bestaat uit

oefenavonden/-dagen, gemiddeld 3 dagdelen. Tenslotte studie van literatuur uit de manual, gemiddeld 10

uur. 



"Verrijk je coachskills en leer te coachen op drie lagen"

Yvonne Stams ( trainer Vidarte)

Je leert als coach te bewegen tussen concrete vraag 

en de systemische dynamiek achter de vraag.

De oppervlakte laag:  een coach werkt allereerst op de oppervlakte laag, de plek waar we vragen en

problemen ervaren. Wat is er concreet aan de hand, wat speelt hier?

De diepte laag: in de diepte treffen we de emoties, overtuigingen en waarden aan die ervoor zorgen dat

we een probleem in stand houden. Wat is er bij mij geraakt waardoor ik dit probleem heb? Dit leidt tot

patronen waarin we vast blijven zitten.

De systemische laag: Wat speelt er in het systeem, in het decor waar mijn vraag of probleem is ontstaan?

Op welke wijze is dit zelfs een vraag van het systeem? Hoe herken ik het patroon (van de diepte laag) uit

eerdere systemen (gezin van herkomst)?

Systemisch Coachen kunnen we omschrijven als het gebied tussen coaching en een opstelling. Een 

systemisch coach neemt de systemische bedding mee in de coaching; de onderliggende laag van 

betekenisgeving. Je houdt rekening met de systemische wetten en hebt oog hebben voor het groter 

geheel achter de coachvraag. Je leert meer fenomenologisch werken dan analytisch. Het is veranderwerk 

op identiteitsniveau, waarbij je gaat werken met systemische vormen zonder hele opstellingen te doen!

JE VERGROOT JE COACH-TOOLBOX MET SYSTEMISCHE COACHTECHNIEKEN

JE ONTWIKKELT EEN "OOG" VOOR HET GROTERE GEHEEL ACHTER EEN VRAAG

JE GAAT SYSTEMISCH WERKEN ZONDER OPSTELLINGEN

JE INTEGREERT COACHING EN SYSTEMISCH WERK IN DE PRAKTIJK

www.vidarte.nl - info@vidarte.nl

Je gaat op drie lagen waarnemen en interventies toepassen. Je werkt als systemisch coach op het niveau 

van de oppervlakte-, diepte- en systemische laag en leert deze lagen met elkaar te verbinden. 


