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 Systemisch Leiderschap  ontdekken met behulp van 
organisatieopstellingen. 

 
 

 
 
 

 
  JJ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

De methode van opstellingen wordt door sommige mensen 
in eerste instantie als bijna magisch ervaren. Het vinden van 
een oplossing binnen een opstelling kent echter een aantal 
vaste wetmatigheden. Tijdens deze training verschaffen wij 
inzicht in de achterliggende wetmatigheden van de dyna-
miek zoals in de opstellingen zelf naar voren komen. Na ie-
dere opstelling is daarom een korte uitleg en de gelegenheid 
tot vragen te stellen 
 
 
Doelgroep 
Teamleiders, adjunct-sectordirecteuren, afdelingsleiders, 
sectievoorzitters, en LD- leerkrachten die behoefte hebben 
om een verdiepingsslag te maken in hun leidinggevende 
competenties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Inleiding 
Haar sectordirecteur  en ook haar collega's 
hebben hoge verwachtingen van Henriette. 
Henriette is docent/mentor aan een school 
voor voortgezet onderwijs.  In een snel 
veranderende wereld wordt van haar meer 
verwacht dan dat zij  alleen maar lesgeeft. 
Van haar wordt ook verwacht dat zij haar  
leerlingen enthousiasmeert, dat zij ze "mee 
krijgt" en dat zij  haar collega's aanspreekt 
op hun verantwoordelijkheid wanneer dat 
nodig is. Maar wie is Henriette eigenlijk- 
zo vraagt Henriette zich zelf af -  dat zij 
haar collega’s ergens op mag aanspreken. 
Zij is immers geen sectordirecteur. En 
ouders? Hoe moet zij omgaan met steeds 
mondiger wordende ouders? 
Alhoewel Henriette erg van haar vak houdt 
heeft zij het er ook soms maar moeilijk 
mee. Haar vak geeft haar soms vreugde- en 
waardevolle momenten maar blijkt soms 
ook erg lastig te zijn. Het lijkt wel of ze het 
ook steeds drukker krijgt. “Het komt er 
allemaal bij” is een zinnetje dat ze vaak 
hoort op haar school. Maar mag je zowel 
denken en voelen in een professionele cul-
tuur? Wat is dat eigenlijk een professionele 
cultuur en wat moet zij  dan precies doen of 
laten? 
Hoe kan zij haar persoonlijke effectiviteit 
in het contact met anderen verbeteren? En 
hoe kan ze beter voor zichzelf leren zorgen 
en haar grenzen bewaken zonder dat ze als 
egoïst te boek gaat staan. En hoe kan ze 
beter leren samenwerken met anderen 
zodat zij nog meer een  
 
In deze persoonsgerichte training werk je 
actief aan het grondig reflecteren op de 
eigen communicatiestijl en competenties 
als leerkracht. Het uitgangspunt is hoe je 
jouw persoonlijke effectiviteit in het contact 
met jouw leerlingen,collega's, ouders ver-
der kunt ontwikkelen en uitbreiden. 
Het proces dat je als deelnemer ondergaat 
tijdens deze training zal je helpen om op 
een diepere laag in contact te komen met 
jouw leerlingen, ouders, collega’s en 

Tijdens ons gehele leven, of het nu onze 
familie, een school of een organisatie be-
treft, zijn we steeds weer gebonden in sys-
temen die een flink deel van ons dagelijks 
leven bepalen. In een aantal gevallen kun 
je zelf kiezen voor het lidmaatschap van 
een systeem. Bijvoorbeeld waar het gaat 
om de organisatie waar je voor werkt. Na-
dat je eenmaal deel uitmaakt van een sys-
teem ben je onafhankelijk van je mening 
erover, ook onderdeel van de dynamiek 
binnen dat systeem. Het wordt steeds dui-
delijker dat veel organisatorische en/of 
persoonlijke problemen een systemische 
oorzaak hebben. 
De methode System Dynamics werkt met 
behulp van organisatieopstellingen (ook wel 
'constellaties' genoemd) Deze maken het 
voor het eerst mogelijk om informatie te 
krijgen over het systeemdynamische werk-
niveau. De zo verkregen inzichten zijn voor 
het adviseren van organisaties en onder-
nemingen van onschatbare waarde omdat 
ze snel en diep werkende oplossingen 
mogelijk maken Een opstelling houdt in dat 
een groep personen een bepaald organisa-
torisch probleem uitbeeldt op aanwijzingen 
van een probleemhebber. 
Het doel van systeemdynamische interven-
ties is om verhoudingen rondom een pro-
bleemeigenaar 'op te schonen', waardoor 
deze een plek in de organisatie kan inne-
men die hem in staat stelt op een gezonde 
manier binnen het systeem te functioneren 
zelfbewust en met een duidelijk beeld van 
de eigen plek, de verhouding daarvan tot 
de plek van anderen en het verband met 
het grotere geheel. 
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  Werkwijze 
In het kader van deze training stellen een aantal 
deelnemers zijn/haar werksituatie of werkervaring 
op. Hierdoor is iedere deelnemer in staat zelf de 
werking van de methode te ervaren en de dyna-
miek van de eigen systemen te doorgronden. De 
bewustwording van de persoonlijke systeemdy-
namische achtergrond is een wezenlijk bestand-
deel van deze training, die het mogelijk maakt de 
methode te begrijpen. 
 

  Uw trainer  
Wil Kuijpers is een ervaren trainer. "Mijn 
inspiratiebron ligt in het werken met mensen. Ik streef 
naar meer gezondheid en welzijn van mensen en 
organisaties. Ik  werk vanuit contact en intimiteit die 
persoonlijke groei van de ander en van mijzelf 
bevordert. Ik sta bekend om mijn indringende, 
aansprekende en 'beweeglijke' manier van werken. 
Met passie voor mens, professioneel en persoonlijk, 
zakelijk en betrokken, humoristisch en serieus, 
ontroerend en 'ontmoetend', confronterend en 
ondersteunend, en vooral ook uitnodigend en 
uitdagend maar altijd vanuit respect en veiligheid." 
 

  Praktische informatie 
De trainingsdagen vinden plaats op het bureau 
van OMO in Tilburg. We werken van 9.30 – 16.30 
uur. 
 

 Datum 
 
 

 Kosten  
€ 150,- (inclusief lunch) 
 
 
Inschrijfformulier: Systemisch Leiderschap.  
Per post of per e-mail opsturen naar: Wil Kuij-
pers, Gastelseweg 27, 6021 GJ in Budel. Of 
naar: w.kuijpers@kuijpers-vangennip.nl 
 
Cursusbedrag  : € 150,- 
 
Naam : 
………………………………………………………
…………………………………………… 
M/V. 
 
Adres : 
………………………………………………………
……………………………………………………. 
 
Postcode en woonplaats : 
………………………………………………………
………………………….. 
 
Telefoon : 
………………………………………………… 

 
E-mailadres 
………………………………………………………
………………………………………………. 
 
Factuur naar: 
………………………………………………………
…………………………………………… 
 
Gewenste omschrijving : 
………………………………………………………
……………………………….. 
 
t.a.v. : 
………………………………………………………
…………………………………………………… 
      
naam en school-
adres:…………………………………………………
……………………………………….. 
                           
                                  
………………………………………………………
……………………………………. 
 
De inschrijfvoorwaarden zijn mij bekend (zie on-
derstaand) 
 
Datum: ………………………..  Handtekening: 
………………………………………………………
……….. 
 
     Inschrijfvoorwaarden 

Door middel van dit inschrijfformulier kun je je aanmelden (of 
via email). Je hebt 14 werkdagen na inschrijving voordat de 
inschrijving definitief is (bedenktijd). Binnen bedenktijd kan er 
kosteloos geannuleerd worden. Bij over-aanmelding plaatsen 
we je op de wachtlijst. 
Daarvan krijg je direct bericht. Als er iemand afvalt, dan word 
je benaderd in volgorde van aanmelding. 
Wacht met de betaling tot je een factuur hebt ontvangen. Het 
cursusbedrag dient 14 dagen na factuurdatum op de  reke-
ning nl61 rabo01120 081002  t.n.v. Wil Kuijpers Consultancy 
BV bijgeschreven te zijn. 
Indien je inschrijving ongedaan moet worden gemaakt, bere-
kenen we tot 60 dagen voor het begin van de cursus  
€ 50,-  administratiekosten. Tot 30 dagen voor aanvang van 
de cursus rekenen we een bedrag van € 100,-.  Daarna 
worden de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij je 
voor een vervanging kunt zorgen. 
Uiterlijk twee weken voordat de cursus begint, beslissen wij, 
op basis van het aantal aanmeldingen, of een cursus door-
gaat. Mocht de cursus niet doorgaan, dan ontvang je direct 
bericht. Het reeds overgemaakte bedrag storten we terug 


