
“Fantastische docent met een enorme vakkennis 
en praktijkervaring. Dit kenmerkt zich in alle 
aspecten van de opleiding: van de gedrevenheid 
waarmee wordt gedoceerd, de verscheidenheid aan 
didactisch materiaal en de prachtig vormgegeven en 
hoogst informatieve hand-outs tot de aandacht voor 
de specifieke vragen van elke cursist. Een absolute 
aanrader voor wie zich op een kwalitatieve manier 
in hypnose wil verdiepen. De enorme vakkennis 
en praktijkervaring van de docent zorgen voor een 
hoogkwalitatieve opleiding. Specifieke vragen van 
cursisten worden steeds grondig behandeld en de 
hand-out staat bol van de - prachtig gestructureerde 
- informatie. Een absolute topper in haar vakgebied!!!
Heike “
Lesstof
• Het opgroeien van een kind in relatie tot 

hypnose
• Belangrijke factoren voor het werken met 

kinderen met hypnose
• Hoe voer je een voorgesprek met de ouders en 

het kind?
• Een variatie aan inductietechnieken die geschikt 

zijn voor jonge en oudere kinderen en tieners.
• Hoe behandel je diverse specifieke problemen 

welke kinderen hebben?
• Wat doe je in speciale situaties, bijvoorbeeld als 

een kind niet kan stilzitten?
• Overtuigers bij kinderen.
• Wat kun je doen met hypnose bij ADHD?
• Hoe kun je kinderen helpen hun studiegedrag te 

verbeteren en af te komen van examenvrees?
• Regressie met kinderen
• Wat doe je als het kind in de Esdaile staat gaat?
• Hoe behandel je speciale problemen met 

kinderen zoals drukke kinderen, hoogsensitieve 
kinderen, dyslexie, asthma, tandenknarsen, 
examenangst en veel andere problemen zoals 
bij voorbeeld angst voor prikken, angst in
bed, nagelbijten, anorexia, gepest worden, 
slapeloosheid en veel meer.

• Hoe richt je een sessie in met kinderen
• Met bijzondere technieken zoals Esdaile

bij kinderen, UltraHeight® voor kinderen,  
UltraHealing® voor kinderen..

WAT KRIJG JE

• Twee opleidingsdagen.
• Studiehandleiding in de Nederlandse taal.
• Flowcharts voor je sessies.

RESULTAAT

Na deze bijzondere opleiding kun je werken met 
hypnose en kinderen in alle leeftijden. Je weet 
wat het verschil is met werken met volwassenen 
en je krijgt tal van technieken aangereikt zoals 
regressie, plaatsvervangende hypnose en nog 
veel meer.

AANVULLENDE INFORMATIE

Deze opleiding is oorspronkelijk ontwikkeld 
door Ina Oostrom in samenwerking met Sonya 
Mosimann en in 2019 geheel vernieuwd door 
Barbara Scholl. 

Vernieuwde hypnoseopleiding voor het werken 
met kinderen.
Met bijzondere technieken zoals UltraHeight®, 
Esdaile met kids, Jerry’s flash induction (Gerald 
Kein) en regressie met kinderen.

VOOR WIE

Deze opleiding wordt op hbo-niveau gegeven, 
er wordt aantoonbare ervaring op hbo-werk- 
en -denkniveau gevraagd. Verder heb je een 
voorafgaande hypnoseopleiding nodig op 
basisniveau. Ervaring met regressietherapie wordt 
aanbevolgen.

STUDIEBELASTING

Totale studiebelasting 24 uur
Er wordt een European Credit voor gegeven. 

ACCREDITATIE

Door KTNO geaccrediteerde nascholing.
Deze opleiding is ISO 9001 geaccrediteerd
Deze opleiding is door diverse beroeps-
verenigingen geaccrediteerd. 
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