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Studiegids ‘Practicum Karakterstijlen’ 2021 – versie 6 januari 2021 
 
 

1. Inhoud & doelstellingen van de opleiding 
 
Maskers, karakterstructuren, karakterstijlen, … er zijn meerdere benamingen voor deze sub-
persoonlijkheden van het Ego. Deze heb je ontwikkeld als antwoord op de dynamieken die speelden 
in het gezin waarin je bent geboren en opgegroeid. Jouw Ego is opgebouwd uit een unieke 
combinatie van meer of minder ontwikkelde karakterstijlen. Je hebt ze allemaal en ze komen met 
parels en valkuilen.  
 
In het vormen van je Ego heb je ook een stevig arsenaal aan IK-competenties ontwikkeld. Veel van 
deze competenties zet je automatisch in als reactie op de mensen in je omgeving. Vaak functioneel, 
soms disfunctioneel. Dit instinctief reageren op mensen, noemen we overdracht: Je herhaalt oude 
patronen uit het verleden in het hier en nu. Dit ping-pongen binnen je eigen Ego en tussen Ego’s van 
mensen kost veel energie. Als je je meer bewust en gewaar bent van je eigen overdrachts-
fenomenen, kun je leren je competenties ‘vrijer’ in te zetten: Competenties kunnen dan 
transformeren naar talenten, die je energie ópleveren. 
 
Kerndocent is Johan de Jong. Johan is opgeleid door Wibe Veenbaas, Morten Hjort (Phoenix) en 
Henne Arnolt Verschuren (BodyMind), de grondleggers en vaandeldragers van de karakterstijlen in 
Nederland. Johan heeft de lessen van zijn leermeesters geïntegreerd in een eigen aanpak, waarin de 
karakterstijlen en het systemisch werk worden samengebracht.  
 
Doelstelling 
Door aandacht te geven aan en te werken met de stukken van jouw persoonlijkheid die nu nog in de 
schaduw staan, versterk je jouw gezonde Ego; de ruggengraat van je persoonlijkheid. Je leert om met 
meer zachtheid en compassie naar je eigen gedrag te kijken, zodat er ruimte komt voor persoonlijke 
groei en meer autonomie: In optimaal contact met jezelf en anderen, dienende keuzes maken die 
goed zijn voor jou, de ander en de wereld. 
 
In de vervolgmodules leer je je lijf inzetten als diagnostisch instrument en leer je om coachende 
interventies in te zetten naar een coachee of cliënt, met de karakterstijlen als bron. 
 
Inhoud Practicum Karakterstijlen per module 
Het Practicum Karakterstijlen is opgebouwd uit drie modules van elk 5 dagen. De modules zijn sterk 
ervaringsgericht met veel oefeningen, lichaamswerk, uitdagende huiswerkopdrachten en een stevige 
compacte en theoretische basis.  
 
1. Basismodule ‘Mijn ikken’ (KSB1)  
In de basismodule leer je de basiskennis en basisbewegingen van de karakterstijlen in relatie tot de 
ander. Met als doel zicht te krijgen op je eigen instinctieve bewegingen en jouw unieke 
‘persoonlijkheidsmix’. Je leert woorden te geven aan je eigen overdrachtsfenomenen. We verkennen 
de ontwikkeling van elke karakterstijl in jou en doen oefeningen om de valkuilen te herkennen en de 
parels te vergroten. We werken in deze module vooral aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Je leert 
contact te maken met jezelf, en van daaruit met de ander. 
 
NB. Deze basismodule brengt je op het gebied van de Karakterstijlen op hetzelfde niveau als 
deelnemers aan de basisopleiding Systemisch Werk. Het succesvol afronden van deze opleiding geeft 
direct toegang tot de vervolgmodule.  
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2. Vervolgmodule ‘Ik en de Ander’ (KSV1)  
In de vervolgmodule verdiep je jouw kennis van de Karakterstijlen en leer je nog meer je lijf in te 
zetten als diagnostisch instrument. Met als doel jezelf en de ander in de ontmoeting te 
diagnosticeren. Je leert daarin ‘eindeloos opnieuw te beginnen’. Een diagnose is namelijk geen etiket, 
maar een vloeiend en continue proces van fenomenologisch waarnemen. Deze vorm van diagnostiek 
kun je in elke professionele context gebruiken als uitgangspunt voor een interventie.  
 
Je leert over het openen van een veld en over het inbrengen van jezelf in de ontmoeting. In deze 
vervolgmodule leer je ook onderscheid maken tussen de hechtingsstijlen (symbiose/narcisme) als 
bodem voor de karakterstijlen. En we onderzoeken de variaties binnen elke Karakterstijl.  
 
3. Expertmodule ‘Coachen met karakterstijlen’ (KSE1)  
In de expertmodule brengen we al het geleerde bij elkaar en maak je de stap naar het inzetten van 
coachende interventies vanuit de diagnostiek van de karakterstijlen. Je leert over de procesfases; de 
opbouw van een coaching. Je leert jezelf in te zetten als instrument, en je leert over voorgaan in de 
gewenste beweging. Na het volgen van deze module kun je de Karakterstijlen-methodiek integreren 
in je eigen coachingsaanpak.  
 
Werkvormen 
Er wordt gewerkt met informatieoverdracht door middel van lezingen (al dan niet met beeld/video- 
materiaal ter ondersteuning van de theorie). Dit zijn voorbeelden uit de praktijk van de docenten. 
We doen oefeningen in kleine groepen, plenair, werken met “inquiry” om bepaalde thema’s te 
verhelderen. Studenten zullen ook zelf oefeningen/werkvormen voorbereiden naar aanleiding van 
hun persoonlijke leerdoelen. Meerdere keren per dag zijn er landings en/of warming-up oefeningen 
die gericht zijn op het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn en (fenomenologische) waarneming. Deze 
oefeningen worden individueel of in twee/drietallen gedaan. 
 
 

2. Kosten & data van de opleiding 
 
De kosten van het Practicum Karakterstijlen bedragen 975 euro per module vrijgesteld van B.T.W. 
Deze kosten zijn inclusief koffie, thee en lunch. En exclusief studieboeken.  
 
Data 2021: 
 
Practicum Karakterstijlen Basismodule (KSB1) 
27 januari 2021 
10 februari 2021 
3 maart 2021 
31 maart 2021 
21 april 2021 
 
Practicum Karakterstijlen Vervolgmodule (KSV1) 
29 september 2021  
6 oktober 2021 
3 november 2021 
17 november 2021 
15 december 2021 
  
De expert module (KSE1) zal starten in het voorjaar van 2022. Op alle opleidingsdagen werken we 
van 9.30 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.30 uur.  
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3. Doelgroep & niveau van de opleiding/cursus 
 
De opleiding is bedoeld voor mensen die werken als therapeut, trainer en/of coach, leidinggevende, 
in het bedrijfsleven, onderwijs of in de gezondheidszorg zoals psychologen, psychosociaal 
therapeuten, hapto-therapeuten, creatief therapeuten, integratief therapeuten en verlies- en 
traumatherapeuten. De basismodule is ook bedoeld voor mensen die met name willen werken aan 
hun persoonlijke ontwikkeling. 
 
 

4. Aanvangsniveau & vooropleidingseisen 
 
Voor alle modules geldt het volgende: 
 
Wat betreft het aanvangsniveau wordt van deelnemers een actieve inbreng verwacht, waarbij het 
kunnen reflecteren op het volgende belangrijk is: 

• De eigen (systemische) geschiedenis en effecten hiervan op professionaliteit in beeld is (zicht 
op overdracht/tegenoverdracht). 

• De positie in de lesgroep van de student ten opzichte van docenten en medestudenten 
onderwerp van gesprek kan zijn als dit het systemische veld verheldert. 

 
Toegangseisen basismodule 
Voor de basismodule zijn geen specifieke vooropleidingseisen. De modules worden op HBO+ niveau 
gegeven en vereisen ervaring met en bereidheid tot stevige zelfreflectie. 
 
Toegangseisen vervolgmodule:  
Je hebt de basismodule ‘Mijn Ikken’ of de ‘basisopleiding Systemisch Werk’ succesvol afgerond.  
 
Toegangseisen expertmodule:  
Je hebt de vervolgmodule ‘Ik en de Ander’ succesvol afgerond. 
 
 

5. Duur & studiebelasting van de cursus 
 
Elke module bestaat uit 10 dagdelen. Daarnaast komen de buddy-tweetallen tussen de blokken door 
minimaal 2 uur bij elkaar.  
 
Studiebelasting (excl. directe uren) is gemiddeld 8 uren per week. 
 
 

6. Vrijstellingenbeleid & speciale voorwaarden 
 
Dit is niet van toepassing. 
 
 

7. Studiemateriaal & literatuurlijst 
 
Naast actieve deelname op de lesdagen wordt er van deelnemers verwacht dat ze literatuur 
bestuderen en tussen de lesblokken door in buddygroepen aan de slag gaan. Daarnaast werk je aan 
een procesverslag. 
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Huiswerkopdrachten worden tijdens of aan het einde van een module mondeling meegedeeld en per 
mail bevestigd. 
 
Literatuur 
De Maskermaker, Wibe Veenbaas, Joke Goudswaard & Henne Arnolt Verschuren  
EAN: 9789078395010  
 
Verkrijgbaar bij Bol.com en op bestelling in de lokale boekhandel. 
 
 

8. Kwalificaties, examens & herkansingen 
 
Kwalificaties 
Accreditatie voor het NOBCO is in aanvraag. 
 
Deelname-eisen 
Studenten zijn verplicht om tenminste 80% van de tijd aanwezig te zijn gedurende de 
opleidingsdagen om het certificaat te kunnen behalen. Bij afwezigheid van meer dan 20% van de 
verplichte aanwezigheid kan, in overleg, de bijscholing worden vervolgd maar in een volgende 
bijscholing zullen de gemiste uren moeten worden ingehaald. Na afloop daarvan kan dan alsnog een 
certificaat behaald worden. Bij een aanwezigheid van meer dan 80% maar minder dan 100% van de 
tijd worden er, indien door docenten aangegeven, extra opdrachten gemaakt om de gemiste 
informatie in te halen. 
 
Examen (certificering) 
Deelnemers maken een procesverslag; gedurende de opleiding worden zij hierin begeleid. 
Voorwaarde voor het ontvangen van het certificaat is dat alle huiswerkopdrachten en het 
procesverslag op tijd zijn ingeleverd en als voldoende zijn beoordeeld. 
 
 

9. Meer informatie 
 
De lesgroep zal niet groter zijn dan 16 cursisten. 
 
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met hoofddocent Johan de Jong (06-
52519114).  
 
 
Op al onze werkzaamheden en opleidingen zijn de Algemene voorwaarden dienstverlening en/of 
consumenten van de Academie voor Systemisch Werk van toepassing. Deze algemene voorwaarden 
kunt u inzien en downloaden op onze website www.academievoorsystemischwerk.com 


