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Word een familie opsteller

ontdek de dynamieken van familiesystemen

- OPLEIDER IN LEVENSKUNST -



Niveau

De opleiding Familieopstellingen van Vidarte heeft een HBO opleidingsniveau . Kandidaten die geen HBO – 

vooropleiding  hebben kunnen na een individuele mondelinge intake alsnog toegelaten worden tot de opleiding. 

Aanwezigheidscriteria en integratie

Het is fijn als je er elke trainingsdag kunt zijn vanwege het groepsproces en je eigen groeiproces. We snappen dat dit

niet altijd haalbaar is. Vandaar dat we regels hebben opgesteld: je bent minimaal 90% van de totale opleidingstijd

aanwezig. Moet je meer missen om wat voor reden dan ook? Tussen de 80 en 90 % krijg je van ons

een aanvullende opdracht. Heb je meer dan 80% gemist? Dan kun je helaas niet deelnemen aan 

de integratiedag. Je krijgt dan ook geen certificaat.

Lengte opleiding en studiebelasting

De opleiding beslaat 24 dagdelen van 3 uren, dus 12 dagen. Tevens zijn er 2 oefenavonden onder begeleiding van

Yvonne (nader met de groep te bepalen). Ook zijn er intervisie bijeenkomsten: samen met medecursisten oefenen is

belangrijk om dit vak te leren. Hoe meer je oefent hoe beter je wordt! We raden je aan om tussen elke training ook een

intervisie te plannen (10 uren). Het lezen van ten minste een goed boek over familieopstellingen (5 uren).

Daarnaast hoort het schrijven van een literatuurverslag en een reflectieverslag ( 3 uren) bij de opleiding
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Doel en Inhoud

Deze 12-daagse opleiding Familieopstellingen is opgebouwd uit drie delen: familieopstellingen ( 6 dagen ) en 5

generieke dagen. De generieke dagen volg je samen met de groep cursisten die ervoor gekozen hebben om zich

voor nu te richten op het onderdeel Organisatieopstellingen. De dagen sluiten aan bij de leerweg van beide vormen

van opstellen. Daarnaast een integratiedag waar beide groepen tegelijk hun opleiding afronden.

Opleiding Familieopstellingen

Deze opleiding is erop gericht je op te leiden tot een (beginnende) familieopsteller. Dat betekent dat je aan het eind

van je opleiding een familieopstelling kunt begeleiden. Je hebt kennis van de onderstroom in familiesystemen, de

belangrijkste uitgangspunten van de methodiek en van de hier bijbehorende interventies. Je weet hoe je een

familieopstelling opbouwt en afrond. Je gaat uit van een fenomenologische grondhouding. Je kunt werken met het

wetende veld en met representanten.  Een belangrijk aspect aan het begeleiden van systemische opstellingen, is

vertrouwen op je intuïtie. Dat leren we je. De route hiernaar toe is onder andere door je eigen persoonlijke proces aan

te gaan. Je eigen bewegingen en patronen te leren kennen en indien gewenst te doorbreken en door bijv. jouw

innerlijke balans tussen voelen en denken te onderzoeken. In familieopstellingen komt je persoonlijke proces

ruimschoots aan bod, doordat je veelvuldig oefent met je medecursisten. Je bent afwisselend begeleider en

coachee. Zodoende heb je veel kansen op het inbrengen van je vragen. De opleiding is dynamisch; kennis en kunde,

theorie en doen, ze gaan hand in hand. Familieopstellingen volgen kan daarom ook heel erg goed zijn als je hier je

werk niet van wilt maken, maar wel een proces van groei wilt doormaken en je daarbij professioneel begeleid wilt

worden. Je maakt een echte reis naar binnen, om er als een authentieker, krachtiger en vrijer mens uit te komen.



Je sluit de opleiding af met een 45 minuten durende opdracht. Je begeleidt een familieopstelling. Daarnaast schrijf je

een literatuurverslag en ook een reflectieverslag van je ontwikkelingsproces als begeleider van opstellingen.

De integratiedag kan spannend zijn en zo kan het voorkomen dat je opstelling niet voldoet. We nemen dan de

opstelling met je door, benoemen de verbeterpunten, geven je advies en geven je nog een kans aan het einde van

de dag. Is deze praktijktoets weer onvoldoende dan is er nog een gelegenheid om op een onderling af te spreken

dag en tijdstip opnieuw de praktijktoets uit te voeren.

Kwalificatie/diploma

Bij afronding van deze opleiding ontvang je het Vidarte certificaat ‘Systemisch werk-familieopstellingen’. Dit certificaat

 verklaart de deelnemer bekwaam en bevoegd om zelf opstellingen te kunnen begeleiden. De opleiding is NOBCO

gecertificeerd.

Prijs van de opleiding

De kosten voor de opleiding zijn inclusief:

1. Zes dagen Familieopstellingen

2. Vijf generieke dagen

3. Een examen dag

Dit is inclusief:

     - Opleidingsmateriaal

     - Koffie/thee

     - Examenkosten en herexamen (indien nodig)

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. Deze vind je ook op de website.
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Word een professional in systemisch werken:

familie- en organisatieopstellingen!



Wat je  leert in de opleiding familieopstellingen: 

Een opstelling begeleiden; Contact en contract; Werken met het wetende veld, representanten;

Fenomenologische grondhouding; Overdracht & tegenoverdracht; De belangrijkste uitganspunten binding,

ordening en balans; 3 gewetens; 3 soorten gevoelens om te onderscheiden; Verstoringen in die uitganspunten:

dynamieken en hun helende bewegingen (interventies); Je leert over je eigen systeem van herkomst, de

belemmeringen, de kracht, de wind die door je systeem waait, je magische taak, jouw bewegingen; 5

systemische werkwoorden en hoe deze een rol spelen in elke relatie die je hebt; Tafelopstellingen; Genogram;

Intuïtie en denken en voelen in balans; Afgesplitste deel en gezond deel in families; En meer!

Onze visie op opstellingenwerk

Systemisch werken is door Bert Hellinger ontwikkeld en door vele anderen verder uitgebouwd. Er zijn inmiddels

verschillende stromingen en methodieken die werken met de uitgangspunten die Hellinger ons naliet met, of juist

zonder representanten. Het is krachtig werk en neemt nog steeds toe in populariteit. Steeds meer mensen hebben

door dat we in systemen zijn geboren en opgegroeid en dat we steeds weer in nieuwe systemen werken, sporten,

vrienden maken enz. Kortom wij leven in systemen. Zodoende is onderzoeken wat er in het systeem aan de hand is,

wanneer we een probleem, belemmering of terugkerend patroon ervaren in toenemende mate gebruikelijk.

Systemisch werken bied je de mogelijkheid om een diepe laag aan te raken, de bron van de klacht op te sporen. Wat

speelt er in de geschiedenis van de coachee? Wat speelt er in de geschiedenis van het systeem van herkomst,

waardoor dit probleem er nu voor coachee is? Oftewel; hoe is het probleem van de coachee een oplossing voor zijn

systeem? Dit is wat een opstelling voor je kan betekenen. Een opstelling heeft een structuur, maar er is geen

protocolletje wat je keer op keer kunt afdraaien. Het vraagt daarom van je als begeleider om je voelen en denken in

balans te brengen en om op je intuïtie te vertrouwen, zodat je keer op keer met een frisse blik kunt kijken. Zo laat je de

opstelling “stromen”. Werken op een systemische manier vraagt je om openheid, bereidheid om anders te kijken, in

gehelen te denken, fenomenologisch te werken (in plaats van wetenschappelijk), verbanden te ontdekken en om bijv.

alles en iedereen in te sluiten.  Het vraagt je om telkens weer de volgende logische stap te zetten, zowel te volgen als

te leiden en niet op de te nemen stappen of op je coachee vooruit te lopen. Zo kan de opstelling zich ontwikkelen naar

een inzicht gevend of helend moment.

"Met heel veel plezier heb ik de opleiding familieopstellingen voor je

ontwikkeld.  Ik heb de tien belangrijkste stappen die je zet als opsteller

voor je op een rijtje gezet en zo de opleiding opgebouwd"

Yvonne Stams (trainer van Vidarte)

Ik  houd van systemisch werken, zowel met representanten zoals bij familie- en organisatieopstellingen, als zonder,

zoals bij systemisch coachen. Ik put uit mijn jarenlange ervaring, mix dit met dit met theorie en bied je zoveel mogelijk

ruimte om zelf te doen en te ervaren. Vidarte heeft een prachtige locatie in het groen met veel ruimte om naar buiten

te gaan. Wat wil je nog meer! Ik ontmoet je graag! Vragen? Meer weten? Kom naar onze info avonden! Kun je niet?

Maak een persoonlijke afspraak met de trainer.

www.vidarte.nl - info@vidarte.nl

Wat je  kunt met de opleiding familieopstellingen: 

Je wordt een familieopsteller; Vragen uit de privésfeer van een coachee begeleiden; Innerlijke processen van een

coachee via de methodiek familieopstellingen begeleiden op een diep niveau; Op professionele wijze een

coachee gidsen naar een antwoord op zijn vraag; Jezelf en anderen waarnemen door een

systemische bril. Je kennis verrijkt. Ook je coachtoolkit is uitgebreid; Je kunt sneller en

efficiënter patronen waarnemen en daar mee werken; Je kunt uit de inhoud van het verhaal

blijven en werken met vorm. Zo hoef je geen kennis te hebben van het onderwerp van de

vraag, omdat je werkt met de vormaspecten van de vraag;

Je kunt jezelf beter leren kennen.


