Specialistische cursus Systeemtherapie Kinderen en Jeugd
“Methodieken ten behoeve van gezinsfase ontwikkelingen”
Een verdiepende cursus waarbij vanuit het gezinsfase perspectief met behulp van
verschillende systeemtherapeutische methodieken ontwikkelingen gestimuleerd worden.

Monique Schirris en Gerrit van Ramshorst zullen in deze cursus nauw samenwerken met
verschillende gastdocenten, allen zeer deskundig op hun specifieke gebied.
De eerste dag staat in het teken van een algemene kennismaking met veel aandacht voor
manieren waarop de systeemtherapeut kinderen kunnen betrekken in gezinstherapie en hoe
ze gezinstherapiesessies vorm kunnen geven.
In de tweede dag zoomen we in op het zeer jonge kind en de interactie met de ouders. Flora
van Grinsven is gastdocente en zal een introductie geven over Infant Mental Health.
Met Tineke Haks hebben we een verdiepende dag voor de gezinsfase met latentiekinderen.
Cursisten worden deze dag meegenomen in het vormgeven een narratief therapie proces.
In de vierde dag pakken we het thema hechting in het werken met pubers op met de
hechtingsgerichte gezinstherapie (AFFT/ABFT) met als gastdocente Elien van Oostendorp.
Vervolgens, lesdag vijf, staan we uitgebreid stil bij de identiteitsontwikkeling van de
adolescent, wederom vanuit een narratief perspectief, nu in samenwerking met Sabine
Vermeire. Tijdens deze dag is er ook aandacht voor hulp aan getraumatiseerde jongeren.
Monique Schirris en Gerrit van Ramshorst sluiten op dag zes samen de cursus af, waarbij
heel toepasselijk ook stil gestaan wordt bij afsluitingsvaardigheden/ rituelen. Deze dag is er
vooral aandacht voor de grotere (behandel)context en voor de systeemtherapeut die zich
steeds meer als een expert kan opstellen, onder andere in de rol van consultant.
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Dag I (13 mei 2022)

Het kind in de systeemtherapie
met Monique en Gerrit

Dag II (3 juni 2022)

Kinderfocus – Ouderfocus
met Flora van Grinsven

Dag III (10 juni 2022)

Samen verhaal maken met het latentiekind
met Tineke Haks

Dag IV (24 juni 2022)

Hechtingsperspectief en pubergezinnen
met Elien van Oostendorp

Reserve dag (8 juli 2022)
Dag V (2 september 2022)

De adolescent; Identiteitsontwikkeling en
Systeemtherapie, met Sabine Vermeire

Dag VI (16 september 2022)

De grotere context, verbinding en afscheid
met Monique en Gerrit

Doelgroep
De doelgroep voor deze specialistische cursus zijn de cursisten die de basiscursus
Systeemtherapie van 132 uur hebben afgerond en (wel of niet onder supervisie) zelfstandig
systeemtherapieën uitvoeren. Bij voldoende belangstelling kan ook bijscholingsaccreditatie
aangevraagd worden bij de NVRG voor reeds geregistreerde systeemtherapeuten.
Locatie
De cursus wordt gegeven in
Het Lichthuis, Waagplein 10 in Weesp, ( 5 minuten lopen van NS station)
Inschrijving en tarief
Het tarief voor deze specialistische cursus is inclusief lunch € 1350,Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij Monique Schirris
Telefoon: 06-20278552
E-mail: m.c.schirris@kpnplanet.nl

Overige te starten cursussen in Weesp
→ Het 60 - 132 uur verdiepende deel van de basiscursus systeemtherapie start op
vrijdag 30 september 2022. De volgende data zijn (voorlopig) gepland: 30/9, 14/10,
28/10, 11/11, 25/11, 9/12, 23/12 (reserve) en in 2023 13/1(WIO), 27/1 (WIO), 10/2,
24/2, 10/3, 24/3
Alle opleidingen zijn NVRG erkend en leiden tot registratie systeemtherapeut.
Tevens zijn er diverse eendaagse workshops op aanvraag mogelijk (over Intervisie
en supervisie vormen, Kinder- en jeugd systeemtherapie, Bejegingsverlegenheid bij
Ouderdomsverschijnselen en Aikido en de systeemtherapeutische werkrelatie)
Zie voor meer informatie
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Website: www.psychotherapieensupervisie.nl
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