30e Masterclass Systemisch Coachen, voorjaar 2018
Globale programma zaterdag 24 maart 2018
(doel: op één lijn komen, attitude, begeleiden, cataleptische hand en vloerankers, miniopstelling:
afbakening)

9.30 uur

12.30 uur
13.30 uur

17.30 uur

Ontvangst
Introducerende oefeningen (systemisch kijken vanuit lege midden)
Wetten en principes
Oefenen Attitude Lege midden
1-1 Oefening.
Lunch
Miniopstellingen en begeleiden bij miniopstellingen
Cataleptische hand en vloerankers
Module afbakening. Oefenen met cataleptische hand en vloerankers.
Miniopstellingen
Evaluatie, attentie op eerder opgegeven huiswerk genogram, gedicht

Globale programma zondag 25 maart 2018

(doel: systemisch coachingsgesprek, gebruik genogram, inzicht in mini- of tafelopstelling, teruggave)

9.15 uur

12.30 uur
13.30 uur
17.00 uur

Ontvangst
Geleide fantasie
Van contact naar contract. Voorwaarden
Toelichting op Genogram / organogram / loopbaan
Oefening in groepjes: systemische bevragen bij genogram enz.
Voorbeeld van één miniopstelling met module teruggave (evt. plenair)
Met eigen cases: van systemisch coachingsgesprek naar miniopstelling
Lunch
Principes tafelopstellingen. Oefenen in twee- of drietallen
Huiswerk: structuuropst., oefenen met 1-1-opstelling en tafelopstelling
Korte evaluatie van de dag. Gedicht / verhaal
Vertrek na korte evaluatie van de dag

Globale programma zaterdag 14 april 2018
(doel: overgang systemisch coachingsgesprek naar mini- of tafelopstellingen, modules)

9.30 uur

12.30 uur
13.30 uur
17.30 uur

Ontvangst
‘Familieoefening’ of ‘uit huis gaan’
Module volgorde / ordening
Dilemma’s (in groepjes)
Tetralemma (plenair)
Lunch
Systemisch coachingsgesprek
Tafelopstelling of miniopstelling a.d.h.v. eigen thema’s - feedback
Vertrek

Globale programma zondag 15 april 2018
(doel: structuuropstellingen, oefenen mini- en tafelopstellingen, inbedding geheel in coaching)

9.15 uur

12.30 uur

17.00 uur

Ontvangst
Geheim of Ziel (keuze)
Introductie structuuropstellingen
Systemic gestures
Verborgen thema’s
Doelopstelling
Lunch
Leiderschapsgestalts
Systemisch coachingsgesprek met tafelopstelling en/of miniopstelling.
Resterende vragen
Huiswerk: Ruppert, elevatorpitch systemisch coachen.
Evaluatie / afsluiting met proza/poëzie
Vertrek

Globale programma zaterdag 28 april 2018
(doel: Uitreiken, Franz Ruppert)

9.30 uur

12.30 uur
17.30 uur

Ontvangst
Systemisch werk en lichaamswerk
Introductie Module Uitreiken
Herstel van uitreiken
Lunch
OMPT, Franz Ruppert
Evaluatie
Vertrek

Globale programma zondag 29 april 2018, certificeringsdag

(doel: uitwisselen ervaringen, oefenen zaken die nog moeilijk zijn, toevoegingen in attitude en
vaardigheden, evt. combinatie met andere modellen, video’s eigen ervaringen)

9.15 uur

12.30 uur

17.00 uur

Ontvangst
Inventarisatie vragen uit de groep, In gaan op theorievragen.
Handelen naar bevind van zaken
In drietallen: oefenen met alle modules. Nadruk op opstellen met feedback
Lunch
Videobeelden eigen cases
Inbedding in coachingtrajecten
Resterende vragen
Vertrek

Bovenstaande programma’s zijn uitdrukkelijk globaal.
Ingespeeld zal worden op wat zich voordoet in de groep.
Nieuwe inzichten + actuele werkvormen zullen worden toegevoegd.

