
 
 
 
 

Post-hbo opleiding
NVRG-systeem-
therapeutisch 
werker



Als systeemtherapeutisch 
werker begeleid je mensen met 
diverse psychische, sociale en 
maatschappelijke hulpvragen. 

In dit vak zie je de mens als actief 
onderdeel van sociale netwerken, 
kijk je naar de betekenis van 
interactiepatronen en probeer je de 
hulpvraag altijd vanuit de context te 
begrijpen. Je helpt je cliënten om in 
de complexe participatiesamenleving 
van vandaag hun eigen kracht, hulp-
bronnen en netwerken te hervinden. 
Met deze opleiding werk je toe naar je 
registratie als systeemtherapeutisch 
werker NVRG. 

  Hoofdopleider Robert van Hennik:

‘ Als mensen zich verbonden  
weten, zijn ze tot veel in staat’

Wat maakt deze opleiding zo actueel?
‘Deze tijd vraagt om systeemtherapeutisch werken. Het is 
een vraaggestuurde manier van hulpverlenen waarbij je naast 
je cliënt gaat staan en die aanspreekt op eigen veerkracht, 
vermogens en steunbronnen in het sociale netwerk. Een mens is 
voor zijn ontwikkeling en welzijn afhankelijk van zijn inbedding 
in sociale en maatschappelijke netwerken. Je kunt iemand 
dus nog zo goed individueel behandelen of begeleiden, echte 
verandering is alleen mogelijk als de naaste omgeving meedoet. 
Een meisje dat kwetsbaar is voor loverboys kun je bijvoorbeeld 
wel weerbaarheidstraining geven, maar het is vooral een sociaal 
netwerk van betrokkenen dat haar beschermen en begrenzen 
kan en een gewenste ontwikkeling kan helpen bevorderen. Je 
moet haar context dus niet alleen begrijpen, je moet die ook 
meenemen om echt succes te boeken.’

Wat onderscheidt deze opleiding van andere 
die aandacht hebben voor systemen?
‘Veel van onze deelnemers hebben al cursussen gedaan gericht 
op werken met het systeem, maar vaak is de ingang daarbij 
pedagogisch – dan ligt de focus op het “probleemkind” en 
krijgen de ouders ouderbegeleiding. Dat is niet hetzelfde als 
systemisch werken. Dat begint namelijk niet bij het individuele 
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Inge Drabbels, onderzoeker bij  
Veilig Thuis Zuidoost-Brabant

‘De deskundige docenten 
inspireren met hun veelzijdige 
ervaring. Wat zij voordoen, 
oefen je vervolgens op je eigen 
niveau en zo ontdek je wat bij je 
past.’

‘Je leert niet werken met 
systemen, je leert echt 
systeemtherapeutisch werke.’

‘Ik kan nu makkelijker bij 
cliënten aansluiten, zodat we 
vanuit rust op zoek kunnen 
gaan naar de kracht binnen het 
systeem en vandaaruit werken.’

‘Je leert op zoek te gaan naar 
de krachten en hulpbronnen 
van het systeem en je cliënten 
te ondersteunen om deze in te 
zetten, zonder het van hen over 
te nemen.’

‘Sinds de opleiding voel ik me 
echt hbo-specialist binnen de 
systeemtherapie.’

‘Ik ben nu lid in opleiding 
van de NVRG. De supervisie, 
ondersteuning en collegiale 
contacten die ik daar vind, 
helpen mij te groeien als 
professional.’

probleem, maar bij de dynamiek tussen mensen, en het 
biedt vervolgens methoden om alternatieven voor negatieve 
patronen te zoeken en te versterken. Steeds kijk je: wat is de 
consequentie van dit gedrag op het geheel? Dat is de kern van 
systemisch denken, en dat maak je je in deze opleiding eigen.’

Wat kun je als je de opleiding hebt gedaan?
‘Je beheerst systeemtherapeutische interventies ten behoeve 
van herstel in relaties, bijvoorbeeld tussen ouder en kind. 
Maar je kunt een zelfde soort rol ook oppakken in het 
netwerk van hulpverleners om een cliënt of een gezin – dat 
netwerk is immers ook een systeem met bepaalde patronen, 
machtsverhoudingen en loyaliteiten. En je bent in staat om in 
complexe situaties de coördinerende rol te pakken, om alle 
partijen te verbinden voor de continuïteit van zorg.’

Wat wil je je cursisten verder meegeven?
‘Ik wil ze aanmoedigen om vanuit hun eigen kunnen, eigen 
kracht en kennis van systemen open te staan voor juist de 
allermoeilijkste problemen. Want als mensen zich verbonden 
weten, zijn ze tot veel in staat. Daarbij hebben onze cliënten 
niet altijd onze deskundigheid nodig, maar wel onze nabijheid. 
Als ze voelen dat wij betrokken zijn, kunnen ze heel veel zelf.’

  Hoofdopleider Robert van Hennik:

‘ Steeds kijk je: wat is de 
consequentie van dit 
gedrag op het geheel?’
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Voor wie
– basispsycholoog
– orthopedagoog
– toegepast psycholoog
– POH-GGZ
–  sociaal-psychiatrisch verpleegkundige
– hbo-verpleegkundige
–  sociaal-pedagogisch hulpverlener
– maatschappelijk werker
– vaktherapeut

Je hebt een op de zorg- of welzijnssector gerichte bacheloropleiding op 
hbo- of universitair niveau afgerond en verricht gedurende twee jaar minimaal 
twee dagdelen per week systeemtherapeutische werkzaamheden binnen de 
zorg- en welzijnssector.

Wat je leert
–  de principes van systeemtherapie
–  systeemtherapeutische technieken toepassen
–  een systeemtherapeutisch hulpverleningstraject opzetten en uitvoeren in 

hierin samenwerken met de betrokken partijen
– systemische taxatie en advies
–  het perspectief en de beroepsattitude van de systeemtherapeutisch werker

Meer informatie 
en inschrijven
Kijk voor meer informatie over 
data, aanmeldingsformulier, 
accreditatie, docenten en 
praktische zaken op 
www.rinogroep.nl/
systeemtherapeutischwerker

Hoofdopleider
– drs. Robert van Hennik

Cedeo-erkend
De RINO Groep is een Cedeo- 
erkend opleidingsinstituut.

Accreditaties
– NVRG
– Registerplein
– SKJ

Voor de registratie tot 
systeemtherapeutisch werker 
NVRG gelden er aanvullende 
voorwaarden, met name op het 
vlak van supervisie. Dit is niet 
inbegrepen bij de opleiding. 
Kijk voor informatie op 
www.nvrg.nl

Hoe je getoetst wordt
– eindtoets

Hoeveel tijd het kost
–  17 lesdagen in Utrecht: eens in 

de twee tot vier weken, verdeeld 
over elf maanden

– per lesdag 9 uur zelfstudie
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Meer informatie:
infodesk@rinogroep.nl

RINO Groep
Oudenoord 6 
3513 ER Utrecht
030 230 84 50
www.rinogroep.nl
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linkedin.com/school/rino-groep

@RINOGroep

facebook.com/rinogroep


