
 

  

6-daagse verdiepende workshopcyclus voor alumni 

Tools voor Transitie 
 

Je hebt als professioneel begeleider al een 

persoonlijke reis gemaakt naar de wortels van je 

begeleiderschap in een eerdere opleiding bij De 

School voor Transitie. Tijdens deze nieuwe, 6-daagse 

workshopcyclus maak je een verdiepende reis en 

vergroot je je toolbox om het transitieproces van je 

cliënten kracht bij te zetten.  

 

In deze cyclus ontdek je verdergaand hoe in de 

ontmoeting met je cliënt jullie beiden – in overdracht 

en tegenoverdracht – onderdeel zijn van een groter 

(familie- of organisatie) systeem. Je leert werken met 

de invloed van deze systemen. Je leert hoe je 

effecten van systemen concreet vertaalbaar kunnen 

worden voor je cliënt zodat deze ze kan leren 

ontmoeten als krachtbron. 

 

De cyclus is opgebouwd aan de hand van de thema’s 

van de Transitiecirkel. Je gaat op iedere dag zelf aan 

de slag met nieuwe werkvormen die passen bij het 

betreffende thema.  

Iedere dag wordt er relevante kennis toegevoegd, 

zodat ‘tools en taal’ een gekaderd geheel vormen. Je 

wordt zo per dag ‘systemisch’ wijzer. Door actief te 

oefenen ervaar je aan den lijve wat de essentie en 

het effect van een werkvorm zijn. Daarnaast bouw je 

vertrouwen op om hier zelf mee aan de slag te gaan 

in de begeleiding van cliënten en/of groepen. 

 

We besteden veel aandacht aan de innerlijke 

houding van de secure base begeleider. Werken met 

de signalen van je lichaam loopt dan ook als een rode 

draad door de dagen heen.  

 

In de ‘hier-en-nu’ situatie van de opleidingsgroep 

leer je over systemisch luisteren, het creëren van een 

holding space en ervaar je wat het helpen is dat 

helpt.  

 

De deelnemers hebben een actieve rol in het 

vormgeven van de dagen. Per dag zal een twee- of 

drietal een mini-workshop geven over het thema van 

de dag. Tussen de dagen door is er ruimte om het 

geleerde in praktijk te brengen. 
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Inspiratiebronnen 

Er wordt onder meer gewerkt met inzichten uit het 

systemisch werken, fenomenologie, ritualistiek, 

ontwikkelingspsychologie, secure base 

gedachtegoed en transition based leiderschap.   

 

Opbrengst 

• Je verdiept je eigen reis en ambacht als 

secure base begeleider doordat je alle 

aangereikte werkvormen zelf ondergaat 

als cliënt én oefent in je rol als 

coach/begeleider 

• Je verbreedt en verdiept je set aan tools 

voor begeleiding  

• Je wordt systemisch wijzer  

• Je leert werken met onder andere 

systemische vragen, tafel- en 

structuuropstellingen of opstellingen met 

vloerankers.  

• Je ontwikkelt nieuwe taal om transitie 

mogelijk te maken in de begeleiding van 

individuen en groepen. 

 

Doelgroep 

Deze workshopcyclus is voor eenieder die bij De 

School voor Transitie een opleiding heeft gevolgd  

(Secure Base Coachen, Secure Base Teamcoachen, 

Secure Base Systemisch Coachen) én zijn/haar 

ambacht verder wil verdiepen en aanvullen met 

nieuwe (systemische) tools, kennis en werkvormen.  

 

Er is plaats voor minimaal 8 en maximaal 14 

deelnemers. 

 

Deelnemers zijn bereid hun eigen kwetsbaarheid te 

onderzoeken als basis voor (professionele) groei en 

ontwikkeling. 

 

Trainers 

De training wordt gegeven door Klaartje van 

Gasteren en Leanne Steeghs. 

 

Locatie 

Dominicanenklooster te Huissen (nabij Arnhem). 

 

Praktische informatie 

Data 2021/2022: 

• 27 september  

• 1 november 

• 29 november 

• 22 december 

• 12 januari 

• 9 februari 

 

Werktijden:  

We starten alle dagen om 09:30 uur en eindigen 

om 17:00 uur.  

 

Kosten:  

€ 2495,- , inclusief koffie/thee, vegetarische lunch.  

 

De algemene voorwaarden van De School voor 

Transitie zijn van toepassing. Wij zijn een CRKBO 

geregistreerde instelling. Onze opleidingen en 

trainingen zijn daarom vrijgesteld van BTW. 

 

Aanmelden:   

Door het invullen van het aanmeldformulier op 

www.deschoolvoortransitie.nl  

http://www.deschoolvoortransitie.nl/

