
Bijscholing NEI & Dieren 

Opleidingsinstituut voor Integrale Coaching & Therapie Jolanda Vleugel biedt een 
uitgebreide complete NEI Coach Opleiding aan. We volgen de nieuwste 
ontwikkelingen op dit gebied in binnen- en buitenland. En zorgen er zo voor dat 
ons trainingsprogramma vernieuwend en inspirerend is. We heten je van harte 
welkom.  

 

Doelstelling 

De N.E.I. & dieren bijscholing  leidt cursisten op om zelfstandig te werken in een 
praktijksituatie met dieren. De cursist is zelf in staat om de verschillende 
dierenprotocollen toe te passen en indien nodig aan te passen aan zijn eigen 
werksituaties. Tevens is de cursist in staat om zelf de diverse procedures te 
interpreteren en de verschillende principes te integreren op zijn eigen 
achtergronden en werkveld. Dit is alles ter bevordering van het heelwordingsproces 
van de cursist, de cliënt (dieren) en zijn baasje en het grotere geheel. 

De cursist wordt aangemoedigd om zelf te ervaren wat ‘werkt’. Energie is een 
beweging en geen mens is hetzelfde, dus de cursist wordt uitgedaagd flexibel te 
zijn en met creatieve oplossingen te kunnen komen. Er wordt van de cursist een 
open mind een nieuwsgierige instelling en HBO-denkniveau gevraagd. 

Lesstof bijscholing NEI & Dieren  

  

o Het contact tussen mens en dier  

o Geschiedenis 

o Impact van domesticatie op het leven van het dier  

o Leefomgeving  

o Gestuurd gedrag  

o Gewenste fysieke eigenschappen  

o Antropomorfisme  

o NEI Domesticatieprotocol  

o Dieren en hun emoties  

o Het brein en emoties 

o De 7 basisemoties bij dieren  

o Verschil in beleving van emoties bij verschillende diersoorten  

o Bron van emoties bij dieren  

o Waarom is het zo moeilijk om dieren te begrijpen  



o Invloed op ziels- en andere niveaus  

o De vijf elementen  

o Verschillende manieren van testen  

o Live of op afstand  

o Energiesystemen van dieren  

o Meridianen  

o Chakra’s  

o Dierenprotocollen  

 

 

Kerncompetenties NEI & Dieren Bijscholing  

 

Brede professionalisering 

1. De student is in staat tot het zelfstandig uitvoeren van de taken van een NEI 
beroepsbeoefenaar 

1.1 Je bent in staat om praktische, theoretische en wetenschappelijke kennis die 
ontwikkeld is binnen het vakgebied van Neuro Emotionele Integratie in te zetten in 
een NEI-sessie met dieren en deze over te brengen op de cliënt (baasje of het dier).  

1.2 Je hebt een professionele houding ten opzichte van de cliënt. 

1.3 Je bent in staat om goed rapport te maken en bent je bewust van eventuele 
overdracht en tegenoverdracht en weet hiernaar te handelen. 

1.4 Je hebt een respectvolle houding naar mens en dier. 

1.5 Je bent in staat om het NEI-dierenprotocollen kundig toe te passen. 

1.6 Je bent in staat om een energetische diagnostische testprocedure uit te 
voeren. 

2. De student ziet mogelijkheden tot verdere professionalisering van de eigen 
beroepsuitoefening 

2.1 Volgt bij- en nascholing. 

2.2 Weet nieuwe informatie te vergaren en te gebruiken. 

2.3 Zorgt voor een actief contact met de beroepsgroep en collega’s. 

 

Multidisciplinaire integratie 

3. De student verenigt kennis verkregen binnen de diverse disciplines. 



3.1 Je bent in staat om met het NEI verdiepingsprotocol alle disciplines te 
verenigen en effectief toe te passen (zowel voor mens als dier) 

 

4. De student is in staat om verschillende vaardigheden te combineren en toe 
te passen 

4.1  Eigen maken van de verschillende testmethoden, testmiddelen en diverse 
protocollen, waaronder het voedings-, domesticatie & allergieprotocol. 

4.2 De student wordt gemotiveerd om te ervaren wat ‘werkt’ en daarbij meerdere 
ingangen en mogelijkheden te onderzoeken. 

 

5. De student heeft meerdere inzichten ten gunste van hetzelfde probleem 

5.1 Je accepteert het wereldbeeld van de cliënt en bent flexibel in het afnemen van 
een juiste doelanamnese.   

 

Toepassing van de wetenschap 

6. De student leert inzichten, theorieën en concepten toe te passen 

6.1 Je leert inzichten en leerdoelen toepassen in de sessie 

6.2  De juiste keuze van protocollen in relatie tot de klacht maken 

6.3  Toepassen van de verschillende protocollen op eigen vraagstukken om het 
inzicht en de werking ervan te verdiepen in eigen handelen 

 

Transfer en brede inzetbaarheid 

7. De student is in staat om in elke situatie de opgedane kennis toe te passen 

7.1 Door gebruik te maken van casussen 

7.2 Door zich een zeer flexibele werk- en leerhouding aan te leren 

7.3 Wordt gestimuleerd creatief te werken 

7.4 Door het toepassen van het NEI verdiepingsprotocol en dit eigen maken 

 

8. De student is in staat om complexe verbanden te leggen 

8.1 Je bent in staat om met elke aangeleerde tool samen met de cliënt het doel 
helder te krijgen 

8.2 Je kan door goed doorvragen en luisteren tot de kern doordringen 



8.3 Je bent in staat een anamnese af te leggen en een behandelplan op te 
stellen 

8.4 Onderliggende saboterende mechanisme helder te krijgen bij de cliënt 

8.5 Je kan verbanden leggen tussen patronen, gedrag en gebeurtenissen en 
deze bewust maken 

 

Kwaliteitsbewaking 

Het opleidingsinstituut is een onafhankelijk instituut bestaande uit getrainde en 
gemotiveerde docenten. Zij tracht haar kwaliteit te waarborgen door haar docenten 
regelmatig te laten bijscholen zowel in binnen- als buitenland. Alle docenten 
hebben een hoog opleidingsniveau en zijn dagelijks betrokken bij de behandeling 
en coachen van cliënten in de praktijk. Centraal staat bij deze docenten dan ook: 
deskundigheid, passie, plezier, gedrevenheid, humor, communicatieve 
vaardigheden en liefde voor het vak.  

Opleidingsinstituut voor Integrale Coaching en Therapie Jolanda Vleugel staat 
garant voor deskundigheid en kwaliteit. Vandaar dat we zijn aangesloten bij de 
stichting KTNO (Toetsing Natuurgerichte Opleidingen). Uiteraard zijn we ook 
geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Daarmee 
voldoen wij aan de marktconforme kwaliteitscodes die worden gesteld, en geeft u 
de gelegenheid gebruik te maken van vrijstelling BTW. Mocht u ondanks onze 
inspanningen ontevreden zijn kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van 
de KTNO. Heeft u een klacht betreffende de opleiding kunt u zich beroepen op 
deze regeling.  

 

Trainingslocatie 

Het opleidingsinstituut heeft een eigen trainingslocatie in de bosrijke rustige 
omgeving van Groesbeek bij Nijmegen. Deze ruimte is geschikt voor kleine en 
grotere groepen. Er is voldoende lichtinval door de grote ramen en ruimte om de 
stof ontspannen en prettig tot je te nemen.  De biologische vegetarische lunch 
wordt genuttigd in het lunchgedeelte of als het weer het toestaat in de grote 
beschutte tuin met terras. De locatie beschikt over vier toiletten en een eigen 
keuken.  

 


