
Deze scholing is voor iedereen die de basistraining Systeem In-Zicht 1

of een gelijkwaardige opleiding heeft gevolgd en verder de diepte in wil

met systemisch werk. 

Het programma van deze scholing is zeer gevarieerd en is dan ook in

het kader van persoonlijke én professionele ontwikkeling interessant

voor een grote groep mensen. Waar de basis van het systemisch werk

vooral je plek in het familiesysteem en de invloed hiervan op je leven

betreft, maken we tijdens deze training het systemische In-Zicht

breder. We verdiepen de kennis van en vergroten we de kunde met

betrekking tot bijvoorbeeld binding, teruggave, strijd, geweten,

magische en wetende liefde. We kijken ook naar andere invloeden

zoals man/vrouw-zijn, intimiteit en seksualiteit, relaties,

samengestelde gezinnen, dader/slachtoffer, leven en dood. 

Daarnaast verdiepen we de kennis van bijvoorbeeld eren en teruggave

en de kennis van de basisprincipes herkennen, aanpassen en

verbinden. In deze training staat persoonlijke ontwikkeling centraal.

In deze scholing ontwikkel je een eigen systemische denk- en

zienswijze. Je leert begrijpen hoe je eigen familie-/organisatiesysteem

in elkaar zit en welke patronen en/of coachingsstijlen daaruit kunnen

voortkomen.

De professionele en zeer ervaren systemische opstellers en trainers die

zijn aangesloten bij KIKI Training & Coaching, laten je kennismaken

met jouw systeem door middel van de verschillende 

Systeem In-Zicht scholingen en masterclasses.

Systeem In-Zicht 2
Verdieping

5 x 6 uur scholing

10 uur intervisie

10 uur online leeromgeving

Studiebelasting:  50 uur

Na deze scholing heb je kennis van je plek in

het familiesysteem en de invloed hiervan op je

leven. Deze kennis zorgt voor persoonlijke én

professionele ontwikkeling.

Online leeromgeving

Certificaat

Inclusief:

033-711 06 95

info@kiki-s.nl

www.kiki-s.nl Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang

 Voor iedereen die interesse heeft in systemisch werken en persoonlijke ontwikkeling

Geschikt voor iedereen die interesse heeft

in familieopstellingen, systemisch werk en

persoonlijke ontwikkeling.

Portfolio met een voldoende beoordeling

80% aanwezigheid

Kennis en kunde van systemisch werk

verdiepen

Belang van binding, teruggave en strijd

Magische en wetende liefde

Intimiteit en seksualiteit

Systemische kijk op relaties

Samengestelde gezinnen bekijken met een

systemische blik

De invloed van leven en dood

Kijk op de website voor meer informatie.


