
                                                               therapeut 

         

WAT ZIJN DE PIJLERS VOOR ONZE OPLEIDING?         
Energetische therapie;           
werken met energie is de basis van de opleiding. Middels deze liefdevolle en pure therapie 
stimuleer je het zelfherstellend vermogen.    
Persoonlijke groei en ontwikkeling;                       
op diverse manieren leren wij je eigen potentie (vaardigheden en zelfkennis) verder te 
ontwikkelen en daarmee de kwaliteit van je leven te vergroten en aspiraties te realiseren (zowel 
privé als zakelijk)      
Intuïtie;           
gedurende de opleiding besteden wij ruim aandacht aan het (verder) ontwikkelen van je 
intuïtie. Je gaat vertrouwen op je intuïtie en handelen vanuit je gevoel.  
Individuele kracht;            
wij stimuleren jou je eigen talenten te verdiepen en te integreren in je werk als ZIN! therapeut. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

VOOR WIE?                       
Ben jij een “mensen” mens? Wil je iemand graag verder helpen? Ben je oprecht geïnteresseerd 
in wat een ander beweegt? Ben je gevoelig? Kun je goed luisteren? Komen anderen graag met 
hun vragen/problemen naar jou? Ben je intuïtief? Heb je interesse in energetisch werk? Dan is 
de door ons ontwikkelde opleiding tot ZIN! Therapeut echt iets voor jou!  

Misschien loop je vast in je huidige baan, voel je intuïtief dat je niet meer past in het systeem 
waar je al jaren in meedraait. Je wilt meer luisteren naar je gevoel, je intuïtie volgen, het roer 
omgooien en mee gaan met de stroom van verandering.  
Bij ZIN! besteden wij aandacht aan die verandering in jezelf. Je gaat bewust kijken naar en 
bewust worden van je eigen functioneren en handelen.  

WAT LEER JE?             
Als ZIN! therapeut werk je vanuit een holistische visie. Dat wil zeggen dat je naar de mens kijkt 
als geheel. Dus naar de psychische, de lichamelijke, sociale en emotionele kanten van de mens. 
Een klacht of ziekte geeft aan dat de balans hierin verstoord is en de behandeling is erop 
gericht het evenwicht op alle niveaus te herstellen. 
 
In onze opleiding besteden we naast het energetisch werk onder andere ook aandacht aan de 
manier waarop je met je toekomstige cliënt gaat communiceren en hoe je een eigen praktijk 
kunt opstarten. Je leert hoe je kunt vertrouwen op je intuïtie en hoe je deze steeds verder kunt 
ontwikkelen. Wij reiken je handvaten aan waarmee jij je intuïtie tot een bruikbaar instrument 
kunt maken dat je kunt toepassen op vele gebieden in je leven. Maar misschien wel het 
allerbelangrijkste gegeven tijdens onze opleiding is dat je leert je gevoel te ontwikkelen en 
meer inzichten in je eigen functioneren en handelen krijgt. Wij bieden je de veiligheid en de 
aandacht om je eigen proces(sen) te doorlopen gedurende deze 2- jarige opleiding op HBO-
niveau.  
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HOE DOEN WIJ DAT?           
Wij zijn vooral niet van plan om identieke therapeuten klaar te stomen. Gedurende de opleiding 
ga je ontdekken wat jouw sterke kanten zijn. En samen gaan we hier een verdieping aan geven. 
We halen het beste uit jezelf en verdiepen en integreren dit gedurende de opleiding. Zo is de 
een misschien heel krachtig in het doorgeven van energie, terwijl de ander het meest tot zijn 
recht komt als coach. Kortom, in deze opleiding waarin werken met energie de basis vormt, 
worden ook jouw sterkte punten tot een krachtig gereedschap uitgebouwd zodat je gaat 
werken op een manier die bij jou past.  

Door onze manier van lesgeven ontwikkel je je gevoel en intuïtie steeds verder waardoor je 
tijdens het energetisch werken beter in staat bent om je in te voelen in de problemen van je 
cliënt. Op deze wijze krijg je een betere aansluiting bij je cliënt en kun je van daaruit je cliënt 
geven (of juist niet) wat deze op het moment nodig heeft. Bij ZIN! krijg je immers niet alleen de 
kennis om je cliënt op diverse manieren te ondersteunen maar ook het zelfinzicht om te weten 
of jij degene bent die de cliënt op dat moment verder kan helpen.      
ZIN! staat voor kwaliteit en dat vind je terug in onze manier van lesgeven en in onze sfeervolle 
cursuslocaties. Aangezien we graag iedereen voldoende aandacht en begeleiding geven, zullen 
de groepen daarom ook steeds uit maximaal 12 deelnemers bestaan.  

Het programma bestaat uit 2 leerjaren bestaan waarin je gemiddeld om de 3 weken een lesdag 
hebt van 9.30 uur tot 16.00 uur, en af en toe een avond van 19.00 uur tot 22.00 uur. De lesdagen 
zijn afwisselend op een zaterdag en een doordeweekse dag. Ons streven is om in de 
vakantieperiodes geen les te geven. 

Verder hanteren wij de “nieuwe manier van leren” waarbij wij gedurende de gehele opleiding 
op een prettige manier je kennis toetsen waardoor jij niet wordt blootgesteld aan onnodige 
stressmomenten. Bij de traditionele manier van toetsen ga je waarschijnlijk heel veel van buiten 
leren en verdwijnt de kennis na de toets vaak al gauw naar de achtergrond. De meeste 
therapeuten zijn gevoelsmensen en pakken de informatie beter op door er praktisch mee bezig 
te zijn dan door de stof van buiten te leren. Bij ons doe je actief mee in de lessen, maakt 
huiswerk en verslagen en oefent met elkaar en op “proef” cliënten. Ook zul je regelmatig in 
oefengroepjes opdrachten moeten maken; oefening baart immers kunst. Aan het einde van de 
opleiding lever je een eindverslag in en volgt er een examen in de praktijk. Hier laat je zien wat 
je met de opgedane kennis in de praktijk gaat doen.  

WAT IS ONS STREVEN?           
Wij streven ernaar je tot een enthousiast, deskundig en empathisch ZIN! therapeut op te leiden 
die zowel aan onze kwaliteitseisen als aan de eisen van de toetsingscommissie en de 
beroepsverenigingen voldoet. Het werk als ZIN! Therapeut is mooi en met jouw kennis en kunde 
opgedaan tijdens deze opleiding, zul je de cliënt die in jouw praktijk komt gegarandeerd op 
een waardevolle manier kunnen ondersteunen in zijn of haar proces.  

EN JIJ?             
Voor jou is deze opleiding niet alleen een stap in de richting naar een nieuwe carrière als ZIN! 
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therapeut of een mooie aanvulling op je huidige werkzaamheden, maar zeer zeker ook een 
waardevolle innerlijke reis. Tijdens de opleiding is persoonlijke groei en ontwikkeling inherent 
aan het stuk theorie en praktijk. In een veilige omgeving bieden wij jou alle ruimte en aandacht 
om je eigen processen te doorlopen.  

IS DEZE OPLEIDING ERKEND?          
Door de goedkeuring van toetsingsorgaan KTNO met toekenning van 16 ECTS (European 
Credit Transfer and Accumulation System) hebben diverse beroepsverenigingen ervoor 
gekozen om onze opleiding te erkennen. Concreet houdt dit in dat je een erkende en 
geaccrediteerde opleiding volgt waarmee je na het behalen van je diploma een eigen praktijk 
kunt opstarten en je desgewenst kunt aansluiten bij een beroepsvereniging.  

TIJDENS JE STUDIE AL AAN DE SLAG? 
Wij zijn erkend door beroepsvereniging CAT waardoor onze studenten gebruik kunnen maken 
van de door hen aangeboden “college deal”. Op deze manier kun je al tijdens je opleiding 
zonder risico behandelingen geven als therapeut in opleiding. Je bent aangesloten bij het CAT-
Wkkgz klacht- en tuchtrecht en hebt een BAT verzekering (Beroepsverzekeraar Aanvullende 
Therapeuten) Dit is een beroeps-bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering die alle 
aspecten van het werken als therapeut (in opleiding) dekt. Je bent dan CAT-student en je kunt je 
desgewenst na het behalen van je diploma aanmelden als CAT-therapeut. Hier komen we 
tijdens de opleiding nog op terug. 

WAT IS JE FINANCIËLE INVESTERING?         
Deze investering zal in alle opzichten de moeite waard zijn. We vragen voor de gehele opleiding 
€ 3.820,- dit is inclusief examengeld en exclusief € 40,- administratiekosten.  De verplichte 
literatuur is niet inbegrepen. Wij bieden de mogelijkheid om het verschuldigde bedrag in 
termijnen te betalen. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.       
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