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Naam opleider: ZoMa Opleidingen 
 

 

Naam bijscholing: 

 
 

Systemisch werken 

(familie- en systeemopstellingen) 

Doel: 

 

Het leren begeleiden van systeem- en 

familieopstellingen. 

Doelgroep: 

 

(Energetisch)Therapeuten 

Categorie:  

 

• Energetisch/paranormaal aspect 

• Therapeutisch aspect 
 Psychologisch/sociaal aspect 

 

Opzet bijscholing: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

In de theorie komt dit aan de orde:  

 De basis van systeemopstellingen en 
familieopstellingens 

 Wat is een opstelling? 

 Wat zijn de drie systeemvoorwaarden van 
een opstelling? 

 Wanneer zet je een opstelling in? 
 Wat is de toegevoegde waarde van een 

opstelling? 

 Diverse methodieken binnen de 
opstellingen: opstellingen met 

representanten, opstellingen met 
vloerankers, tafelopstellingen, 

visualisatieopstellingen 
 

In de praktijk komt dit aan de orde: 

 Oefenen van systeemopstellingen 
 Oefenen met visualisatieopstellingen 

 Representeren en begeleiden van 
familieopstellingen 

 Een tafelopstelling begeleiden 
 Andere systemische methodieken 

Docent/trainer: 

 

Lusette Quirindongo. Lusette werkt al 21 jaar in de 

hulpverlening en heeft daarnaast haar eigen praktijk 
QLu waar ze onder andere Reiki behandelingen, 

therapeutische sessies en coaching aanbiedt. Sinds 
2019 is Lusette verbonden aan ZoMa Opleidingen als 
trainer. 

ZoMa Opleidingen verzorgt door de KTNO erkende 

opleidingen tot Holistisch Therapeut en Reiki Trainer 
op hbo-niveau. 
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Leermiddelen voor 
de deelnemers:  

 
 

Reader / hand-out 

Lesplan:  
 
 

 

Ja. De cursus behelst 1 dag. 
 De datum dat deze bijscholing wordt gegeven is:  
4 september en 20 november 2019 

 
Het volgen van deze bijscholing levert studiepunten 

op voor therapeuten die zijn aangesloten bij een 
beroepsvereniging. 

Certificaat-bewijs 
van deelname:  

Ja 

Plaats:  
 

ZoMa Opleidingen in Westervoort. Adres: Sonnedach 
1.De tijd is van 9.00 uur tot 16.00 uur. Inclusief 
lesmateriaal. Opgeven of meer informatie kan via 

www.zoma-opleidingen.nl; info@zoma-opleidingen.nl   

Prijs:  

 

125 euro, vrijgesteld van btw.  

 

Toegevoegde 

waarde:  

Ja, de basis leren van systeemopstellingen en dit in 

eenvoudige setting in kunnen zetten in een consult, 
zodat helderheid en inzicht aan een cliënt kunnen 

worden gegeven in zijn of haar processen en 
gewenste verandering kan plaatsvinden. 

Beroepsprofiel:  Ja 

HBO 

Kerncompetenties 
 

Transfer en brede inzetbaarheid 

Op hbo-niveau dient een beroepsbeoefenaar in staat 
te zijn kennis, inzichten en vaardigheden in meerdere 
uiteenlopende beroepssituaties te kunnen toepassen. 

Het begrip 'education permanente' is hierbij een 
zwaarwegend onderdeel.  

 
De leerdoelen die zijn geformuleerd: 

 De student kan de kennis in verschillende 

situaties toepassen 
 De student is in staat om 1 op 1 

opstellingen intuïtief te begeleiden 
 De student leert een tafelopstelling intuïtief 

begeleiden 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.zoma-opleidingen.nl/
mailto:info@zoma-opleidingen.nl
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Toepassing van de wetenschap 
De toepassing van beschikbare relevante 

(wetenschappelijke) inzichten, theorieën, concepten 
en onderzoeksresultaten bij vraagstukken waar 
afgestudeerden in hun beroepsuitoefening mee 

worden geconfronteerd. 
De leerdoelen die hieruit zijn geformuleerd: 

 De student beheerst de theorie en heeft 
kennis genomen van de diverse dynamieken 
en kan de juiste interventies uitvoeren 

 De student leert concepten en theorie toe te 
passen 

 De student wordt uitgedaagd om de 
theorieën te bediscussiëren   

Leerdoelen  De leerdoelen van de bijscholing: 
 Je bent in staat om 1 op 1 opstellingen 

intuïtief te begeleiden 

 Je kunt een tafelopstelling intuïtief 
begeleiden 

 Je kunt een eenvoudige familieopstelling 
intuïtief begeleiden 

 Je beheerst de theorie en hebt kennis 
genomen van de diverse dynamieken en 
kunt de juiste interventies uitvoeren 

 
 
 
 
  


