BROCHURE BASISTRAINING
SYSTEMISCH PEDAGOOCHELEN

Janneke Hendriks
Langenakker 33
5731 JX Mierlo
www.magnoliacoaching.nl
Tel: 06-46224126

WELKOM
Leuk dat je interesse hebt in de basistraining Systemisch Pedagoochelen van
Magnolia Coaching en Training!
Hieronder lees je uitgebreide informatie over de inhoud en de opbouw van
het leertraject. Ik heb geprobeerd om zo volledig mogelijk te zijn, maar het
kan natuurlijk altijd dat je na het lezen nog aanvullende informatie wilt. Ik sta
je graag te woord via de mail: info@magnoliacoaching.nl en ben te bereiken
op telefoonnummer 06-46224126.
IDEE ACHTER DE TRAINING
Tijdens mijn jarenlange werkervaring binnen de (jeugd-)hulpverlening werd ik
vaak geconfronteerd met ingrijpende gebeurtenissen in gezinnen.
Ik merkte dat de verschillende verhalen en uitgangspunten van elk gezinslid
soms ingewikkeld te ontrafelen waren.
Tijd voor een laagdrempelige én visuele manier om deze onderwerpen
bespreekbaar te maken!
Systemisch Pedagoochelen richt zich op het visualiseren van de problemen
én de mogelijkheden van de mensen waarmee we werken. Ook geeft het
zicht in onderlinge relaties en hoe het verleden van mensen mee speelt in
hoe ze in het hier en nu naar zaken kijken en handelen.
DOELGROEP
De training is bedoeld voor hulpverleners die in een begeleidende of
therapeutische setting in de zorg of het onderwijs werken. De training heeft
een hbo-instapniveau, maar is over het algemeen door iedereen met een
zorg- of hulpverleningsachtergrond goed te volgen.
OPBOUW VAN DE TRAINING
Twee weken voor de eerste dag ontvangen alle deelnemers een reader en
een voorbereide opdracht. De informatie uit de reader is onder andere
bedoeld om de voorbereidende opdracht te kunnen maken. Daarnaast
dient het als verdieping op de inhoud van de training.
Tijdens de eerste dag ga je vooral aan de slag met je eigen verhaal. Dit doe
je door middel van een genogram en een tafelopstelling met poppetjes. Je
leert zelf ervaren hoe mooi en verhelderend het kan werken om je familie op
te stellen. Ook leer je een ander te bevragen over zijn/haar achtergrond en
herkomst op een manier die de ander na doet denken over patronen en
rollen die spelen in het gezin van herkomst/de familie. Het visueel maken van
het gesprek met poppetjes maakt een gesprek laagdrempelig, het is een
ontzettend krachtige werkwijze. Ook werken we deze dag aan inzicht in je
eigen valkuilen en hulpbronnen en werken we met de praktijk van
kernkwadranten.
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Aan het einde van de eerste dag ontvang je een prachtig pakket met
materiaal.
In dit pakket zit onder andere een set houten poppetjes waarmee jullie
meteen aan de slag kunnen in de praktijk. Een duurzame, op maat- en
handgemaakte set die een leven lang mee gaat (zie materialen).
Tijdens de tweede dag leer je het netwerk van je cliënten visueel te maken
met gebruik van de poppetjes en andere hulpmiddelen. Middels deze visuele
en laagdrempelige werkwijze, ga je ervaren hoe snel het netwerk inzichtelijk
wordt en wat de cliënt aan inzichten kan krijgen in
leunen/steunen/draagkracht en draaglast. Ook ben je aan het einde van de
training in staat om visueel te maken wie of wat hulpbronnen (kunnen) zijn
voor de cliënt. Een groot gedeelte van deze tweede dag zal ook in het
teken staan van oefenen met jullie eigen casuïstiek.
Na de tweede dag volgt er nog een korte evaluatieopdracht en vervolgens
ontvang je het certificaat met 19,25 punten voor het SKJ.
MATERIAAL
De volgen de materialen worden tijdens de training door ons gebruikt en zijn
bij de training ingegrepen:
• Een door Magnolia Coaching samengestelde reader.
• De Luxe materialen set* zoals afgebeeld op de foto hieronder.
(Alleen bij particuliere inschrijvingen, Incompany wordt een ander
aanbod gedaan)

Luxe materialen set*
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Deze set heeft de onderstaande inhoud;
• 22 houten poppetjes
• 2 schadetekens (zwart en rood)
• 2 schatkistjes (kleur is variërend)
• 2 houten blokjes (opstapjes)
• 2 touwtjes (in verschillende kleuren)
• Een houten stokje
• Het dubbele kernkwadrant uitgevoerd in hout
• Een thermometer met 4 verschillende kleuren wasknijpers
• 5 multifunctionele blokjes met;
1. Aan zijde 1 het 5G model voor de situatie zoals die zich voordeed
2. Aan zijde 2 het 5G model voor de alternatieve situatie
3. Aan zijde 3 de kleuren rood, oranje, geel en groen.
4. Aan zijde 4 de basisemoties bang, boos, blij en verdrietig.
• De set wordt geleverd in een houten kistje.
AANWEZIGHEIDSVERPLICHTING
Aanwezigheid is voor beide dagen verplicht, wanneer je voor het certificaat
in aanmerking wilt komen.
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn dan word je verzocht om dit per mail door
te geven aan de trainer. In principe kijken we dan naar de mogelijkheid om
de dag in een andere groep in te halen.
LOCATIE
De training vindt plaats op een locatie in Noord-Brabant. De locatie wordt
doorgegeven in de opdrachtbevestiging.
INVESTERING
De twee dagen training zijn inclusief;
• Reader
• De Luxe materialen set, waarmee je meteen aan de slag kan.
• 2 volledig verzorgde dagen inclusief koffie, thee, lekkers en een
heerlijke lunch
De kosten zijn €599,= all-in. De factuur dient in een keer voldaan te worden
vóór start van de training. Wanneer je je aanmeldt samen met een of
meerdere collega’s ontvangen jullie allemaal een korting van €50,=. Je
betaald dan €549,= per persoon.
Als je wilt weten wat de mogelijkheden voor een Incompany training zijn
verzoek ik je om een mailtje te sturen naar info@magnoliacoaching.nl
Je ontvangt dan een op maat gemaakte offerte.
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OPDRACHTEN EN CERTIFICERING
Bij de training horen een aantal opdrachten. Twee weken voorafgaand aan
de training ontvang je de eerste praktische opdracht die je mee kan nemen
naar de eerste dag training.
Tussen de eerste en de tweede dag breng je het geleerde van de eerste dag
in de praktijk en hiervan stuur je een foto naar de trainer.
Na de tweede dag krijg je een korte reflectieopdracht opgestuurd via de
mail.
Om voor de accreditatiepunten van het SKJ in aanmerking te komen moet
aan de volgende voorwaarden zijn voldaan;
• Je bent beide dagen aanwezig geweest.
• Je hebt de drie opdrachten afgerond.
STUDIEBELASTING
Je volgt 2 dagen training van 9.30 tot 16.00 uur.
Deze zelfstudie voor de opdrachten zoals hierboven beschreven bedraagt in
totaal ongeveer 6-8 uur.
EVALUATIE
Aan het einde van de tweede dag vragen we jou om een korte schriftelijke
evaluatie in te vullen. De uitkomsten van de evaluatie gebruiken we ter
verbetering van de training en is daarnaast nodig om aan de kwaliteitseisen
te voldoen.
INSCHRIJVING
Ben je na het lezen van deze brochure zo enthousiast dat je je wilt
aanmelden voor de training? Super leuk!
Kijk voor de actuele data van trainingen op de website via deze link:
https://magnoliacoaching.nl/systemisch-pedagoochelen/
Op de website vind je ook het inschrijfformulier voor deze training. Wanneer je
deze uitprint, invult en vervolgens opstuurt of scant en mailt is je inschrijving
definitief.
HERROEPPINGSRECHT & ANNULERINGSVOORWAARDEN
Heb je jezelf toch bedacht of kan je niet? Gerekend vanaf het ondertekenen
van de opdrachtbevestiging heb je 14 dagen de tijd om de inschrijving te
herroepen. Van herroeppingsrecht is geen sprake als de opdrachtbevestiging
is aangegaan en ondertekend door een organisatie.
Voor de verdere annuleringsvoorwaarden verwijs ik je naar de Algemene
Voorwaarden die zijn opgesteld voor Magnolia Coaching & Training. Tevens
hebben we een klachtenregeling die te vinden is op de website.
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