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1. Algemene informatie. 

De opleiding is ontwikkeld om de methoden en werkvormen van Essentiële Therapie op een 
eenvoudige en heldere manier aan te reiken en door te geven. Door het ervaringsgericht 
leren en werken, wordt vooral het eigen bewustwordingproces in gang gezet. De opleiding 
en de therapie zijn gericht op het dagelijks leven, omgaan met onszelf en elkaar. 
 
 

2. Overzicht lesstof 

 
1e jaar  
Algemeen 
De aandacht in dit lesjaar ligt vooral op: 

- het omgaan met elkaar in het dagelijks leven; 
- het thuis voelen in ons lijf en op aarde; 
- het innemen van onze eigen ruimte; 
- inzicht in gedragspatronen, angsten, onzekerheden en overtuigingen, veelal ontstaan 

in onze jeugd; 
- communicatie en contact.  

Er wordt gewerkt vanuit de eigen essentie. Door het zelf ervaren van de aangereikte 
werkvormen ontstaat er inzicht en bestuurskracht. 
 
Opbouw van het lesjaar  

- Het lesjaar is verdeeld over 12 lesdagen, 11 huiswerkavonden en zelfstudie; 
- Inleiding, uitleg en oefenen van de methode of werkvorm. Op de huiswerkavonden 

wordt (onder begeleiding) de oefeningen van de lesdag geoefend en besproken, zijn 
er aanvullenden oefeningen en is er ondersteuning bij het persoonlijk proces; 

- Syllabus met uitleg van de modules; 
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Module 1: Aarde, eigen ruimte, lichaam en geest. 

- Aarde: ervaren welke invloed het wel of niet geaard zijn heeft in het dagelijks leven. 
Bewust worden van de eigen ruimte. 

- Lijf: door te luisteren naar je lichaam wordt duidelijk welk deel van je lichaam en 
welke situatie om aandacht vraagt. 

- Zintuigen: jezelf en de ander helder kunnen waarnemen door het openen van de 
zintuigen. 

 
Module 2: Intuïtie, waarneming, en omgaan met ingrijpende levenssituaties. 

- De vier lichamen: Willen, Voelen, Denken en het Fysieke lichaam in relatie tot de 
intuïtie; 

- De gehele mens waarnemen, zonder oordeel en zonder moeten; 
- In tijden van pijn en/of verdriet, vertrouwen in de eigen kracht en in de eigen kracht 

van de ander; 
- Associëren en dissociëren; het verwerken van emoties met beide hersenhelften.  

 
Module 3: Inzicht in belemmerende gedragspatronen en overtuigingen ontstaan in onze 
jeugd. 

- Het deel waar belemmerende patronen aan vastzitten noemen wij gekwetste kind- 
deel. Dit deel zit verstopt in onze psyche en komt meestal naar buiten op momenten 
waar wij dat niet kunnen gebruiken. Met alle daaraan vastzittende patronen, die wij 
dan - meestal - proberen te ontkennen. Via het (kind)deel in ons, wordt onze 
levenskracht weer (her) ontdekt; 

- Gedragspatronen ontstaan doordat het oorspronkelijk IK verdwijnt. 
De vier meest voorkomende contactonderbreking (contact met het oorspronkelijk IK) 
die leiden tot de gedragspatronen zijn: introjectie “het brave kind”, retroflectie “het 
ingehouden kind”, deflectie “het vage kind” en projectie “het flinke kind“; 
 

Module 4: Communicatie en contact 
- communicatie is in deze tijd en in onze maatschappij iets wat beslist niet meer 

vanzelf sprekend is. Wij horen de woorden en geven daar vaak onze eigen invulling 
en interpretatie aan. Zo ontstaan er heel vaak misverstanden; 

- communicatie is meer dan het gesproken woord, ook non verbale communicatie zegt 
iets over een persoon. De manier waarop mensen zich uitdrukken: visueel, auditief of 
kinesthetisch is belangrijk om te herkennen bij het maken van contact.  

-  
Module 5: Omgaan met boosheid 
Wij hebben in ons leven meestal niet geleerd om op een natuurlijke manier om te gaan met 
onze boosheid en andere emoties. Meer inzicht in omgaan met boosheid wordt verkregen 
door middel van visualisaties en oefening. 
 
Module 6: werken met het zelfbeeld en werken vanuit de drie lagen 

- Werken met het zelfbeeld brengt helderheid en inzicht over hoe de cliënt met 
zichzelf omgaat en over kwaliteiten en minder goede eigenschappen. Ook zegt het 
iets over de behoefte en verlangens en wat er anders zou kunnen.  
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Module 7: Projecties 
- Projectie herkennen. Projecties zijn gedragspatronen die je bij de ander niet prettig 

vindt of juist bewondert. Dit zijn meestal patronen die je bij jezelf ontkent, of waar je 
niet van bewust bent; 

 
 

2e jaar 
Algemeen 
Het 2e jaar van de opleiding heeft als doel dat de student als Coach mensen leert begeleiden 
vanuit de eigen ervaring in de eerste fase op hun weg van zelferkenning en zelfrealisatie. 
Daarnaast geeft dit opleidingsjaar inzicht in de eigen ontwikkeling en het eigen 
bewustwording- en transformatieproces.  
De student gaat de energieën loskoppelen om zo de eigen identiteit te ontdekken. Dit zijn 
energieën, ook wel verwevingen genoemd, die zijn ontstaan tussen ouders, opvoeders en/of 
andere familieleden en het innerlijk kind. Na een voldoende behaald praktijktoetsing aan het 
eind van het 2e jaar wordt er een certificaat “Essentieel Coach” uitgereikt.  
 
Opbouw van het lesjaar. 

- het lesjaar is verdeeld over 12 lesdagen, 11 huiswerkavonden en zelfstudie.  
-  inleiding en uitleg van de methoden en werkvormen die op de opleidingsdagen zelf 

worden ervaren. 
- op de huiswerkavonden wordt (onder begeleiding) met het aangereikte lesmateriaal 

geoefend; 
- syllabus met uitleg over de modules; 
- bespreken van vragen en ervaringen; 
- Toetsing op de laatste lesdag 

 
Module 1: Werken met het innerlijk kinddeel. 
Er wordt contact gemaakt met het levenskrachtige en het gekwetste kind. Door contact te 
maken met de kindsdelen in ons krijgen wij inzicht in onze gedragspatronen en 
overtuigingen. Ook wordt duidelijk dat wij in het dagelijks leven de lastige eigenschappen die 
aan het beschadigde deel vastzitten vaak ontkennen en/of compenseren 
Deel 2. 
Het werken met de ouders. Welke patronen, angsten, emoties, maar ook kwaliteiten heeft 
de volwassene ingeslikt van ouders/opvoeders. Er komt meer inzicht in het leven van de 
ouders.  
 
Module 2: Werken met het Zelfbeeld en de ouders 

- Werken met het zelfbeeld gekoppeld aan de ouders brengt helderheid en inzicht. 
Door de inzichten komt er ruimte voor een keuze wat er anders zou kunnen.  

 
Module 3: Werken met De Experimenten vanuit de Gestalttherapie. 
Bij deze werkvorm worden situaties nagespeeld uit het dagelijks leven. Door feedback van 
de begeleider, het bewust worden van de verschillende patronen en van de behoefte(n) die 
daar onder zit(ten), wordt een nieuwe keuze mogelijk; 
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Module 4: Subpersoonlijkheden  
Het ervaren en leren kennen van innerlijke personen om de kwaliteiten en mogelijkheden te 
ontdekken.  
Onze persoonlijkheid bestaat uit meerdere subpersoonlijkheden. Ze hebben allemaal een 
eigen stem, eigen overtuigingen, wensen en gevoelens. Subpersonen nemen vaak de 
bestuurskracht over en uiten zich soms als stemmetjes. Bij het nemen van een (belangrijke) 
beslissing of bij bepaalde omstandigheden die wij moeilijk vinden, roeren zij zich vaak 
duidelijk. Allen hebben zij echter een ding gemeen: een diepe liefde en bescherming voor 
een weerloos en/of behoeftig innerlijk kind.  
 
Module 5: Omgaan met energie  

- Waar ga je zitten of staan tijdens de begeleiding?  
- Therapeut houding 
- Omhullen innerlijk kind 
- het bieden van een veilige omhulling vanuit de eigen energie en energieoverdracht. 

Het in beweging houden van de energie, zodat er geen verstarring ontstaat. 
 

Module 6: Werken vanuit de pijnplek. 
Het onder begeleiding focussen van de aandacht in een pijnplek van het lichaam maakt een 
pijnplek in onze psyche duidelijk gekoppeld aan een situatie in het dagelijks leven. Zo kan 
door de cliënt ontdekt worden met welke situatie of gebeurtenis deze plek in verbinding 
staat. 
 
Module 7: Projectie, overdracht en tegen-overdracht 

- Projectie herkennen. Projecties zijn gedragspatronen die je bij de ander niet prettig 
vindt of juist bewondert. Dit zijn meestal patronen die je bij jezelf ontkent, of waar je 
niet van bewust bent; 

- overdrachtsituaties liggen in dezelfde lijn. Mensen die in de hulpverlening werken 
zullen merken dat er nogal eens een beeld of gedragspatroon op hen geprojecteerd 
wordt. Ook omgekeerd kan dit het geval zijn. 

 

3e jaar 
Algemeen 
In dit jaar leert de student werken met het loskoppelen van energieën. Dit zijn energieën, 
ook wel verwevingen genoemd, die zijn ontstaan tussen ouders, opvoeders en/of andere 
familieleden en het innerlijk kind. Door dit loskoppelen ontdekt de cliënt de eigen identiteit 
en hoe hij of zij als de volwassene in het nu om kan gaan met deze innerlijke delen. Dit leidt 
tot (her)ontdekken van de eigen kracht en de eigen persoonlijkheid. Door inzicht en begrip 
kan de oorspronkelijk band van liefde met zichzelf en met de ouders worden hersteld. 
 
Opbouw van het lesjaar. 

- Het lesjaar is verdeeld over 12 lesdagen en 11 huiswerkavonden en zelfstudie. 
- Methoden en werkvormen zelf ervaren op de opleidingsdagen; 
- In de huiswerkgroep oefenen met het aangereikte lesmateriaal; 
- Syllabus met uitleg over de modules; 
- Bespreken van vragen en ervaringen; 
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Module 1: “loskoppelen van energieën”. 
Deel 1. 
Het herkennen van de contact- onderbrekingpatronen die bij het kind ontstaan zijn en van 
waaruit men later als de volwassene vaak nog reageert. Werken met het levenskrachtige en 
het beschadigde innerlijk kind, als twee afzonderlijke delen, zodat in het nu de levenskracht 
weer voelbaar wordt en er bestuurskracht komt over beschadigde delen. 
Deel 2. 
Het werken met de ouders. Welke patronen, angsten, emoties, maar ook kwaliteiten heeft 
de volwassene ingeslikt van ouders/opvoeders. Er komt meer inzicht in het leven van de 
ouders en er kan ook gewerkt worden met andere familieleden die invloed hadden op het 
leven van de cliënt.  
Deel 3. 
De therapeut maakt wezenlijk contact met de ouder van hetzelfde geslacht als dat van de 
cliënt. De levensloop van deze ouder wordt duidelijk en als heling wordt er ook gewerkt met 
de derde generatie. Als afronding kan nu met beiden ouders de band van liefde worden 
hersteld en opnieuw worden ervaren. 
 
 
Module 2: intakegesprek en diagnose.  
Wat neem je waar. Voor wie is deze manier van werken niet geschikt. Wanneer verwijs je 
door. Hierbij wordt geleerd dat symptomen niet het begin zijn van een ziekteproces, maar 
het begin van een genezingsproces. De therapeut of begeleider volgt zowel het persoonlijke 
als het energetische proces van de cliënt en zal de diagnose en begeleiding steeds weer 
opnieuw daarop afstemmen, om zo dit proces zo goed mogelijk te kunnen bevorderen en te 
ondersteunen.  
 
Module 4: omgaan met boosheid. 
Wij hebben in ons leven meestal niet geleerd om op een natuurlijke manier om te gaan met 
onze boosheid en andere emoties. Meer inzicht in omgaan met boosheid wordt verkregen 
door middel van visualisaties en oefening. 
 

4e jaar 
Algemeen 
Het laatste jaar van de opleiding heeft als doel het therapeutisch begeleiden van mensen, 
vanuit de eigen essentie. Dit vraagt naast het verwerven van kennis en methoden ook een 
diepgaand transformatieproces van de student. 
 
Opbouw van het lesjaar. 

- Het lesjaar is verdeeld over 12 lesdagen en minimaal 11 x oefenavonden en 
zelfstudie. 

- In de huiswerkgroep oefenen met het aangereikte lesmateriaal; 
- Syllabus met uitleg over de modules; 
- Bespreken van vragen en ervaringen; 
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Module 1: Overdrachtssituaties 
Bij de begeleiding is het onontkoombaar dat er overdrachtssituaties ontstaan. Wanneer de 
therapeut zich daarvan bewust is kan een tijdelijke overdracht vanuit de cliënt zelfs helend 
zijn. Er kunnen echter ook situaties ontstaan die de hulpverlening onmogelijk maken. Het 
goed inschatten en hanteren van overdacht door de therapeut is van essentieel belang. 
 
Module 2: kennismaking, intake en diagnose. 
Aan bod komen: intakegesprek en het intakeformulier; stellen van diagnose op basis van wat 
je waarneemt; welke methode is geschikt om mee te werken; voor wie is deze manier van 
werken niet geschikt; is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis. 
 Uitgangspunten hierbij zijn: 

- een zekere draagkracht en stabiliteit; 
- gevoel voor realiteit en de nodige zelfkennis 
- lopen werkelijkheid en onwerkelijkheid door elkaar 
- komt de cliënt wiebelig of vaag over; 
- is de cliënt in staat om verschil te zien in eigen belevingswereld en die van de 

buitenwereld.  
Gedurende de therapie wordt ervanuit “drie lagen” gewerkt:  
1. het hier en nu; 
2. gevoel en emotie;  
3. diepere onbewuste, afhankelijk van de draagkracht van de cliënt. 

 
Module 3: Rouwverwerking en verliesverwerking 
Het verwerken van verdriet en/of verlies heeft een aparte benadering nodig. Door deze 
begeleiding kan de cliënt vanuit de verkramping, bijvoorbeeld door het verlies van een 
dierbare, weer gaan naar stroming en verbinding. 
 
Module 4: werken met de pijnplek als object gevolgd door een regressie. 
Een (pijnplek) in het lichaam kan gebruikt worden om een gebeurtenis uit het leven van de 
cliënt - die nog overwerkt en meestal onbewust is - in het bewustzijn te krijgen. De pijnplek 
wordt hier als object gebruikt en wordt meestal afgesloten met een regressie. 
 
Module 5: werken met subpersoonlijkheden. 
Na het contact maken in het 2e lesjaar met de subpersoonlijkheden in jezelf wordt nu 
geleerd hoe je ermee kunt werken in de therapie. Wanneer een cliënt steeds in hetzelfde 
patroon vervalt of steeds weer dezelfde reacties vertoont bij een bepaalde situatie, dan kan 
het nodig zijn om eens kennis te maken met dit deel, dat het blijkbaar op dat moment van 
hem/haar overneemt. Om met een cliënt te werken met deze innerlijke personen, is het 
absoluut noodzakelijk dat de therapeut deze delen in de ervaring heeft en deze ook kan 
oproepen bij zichzelf.  
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Module 6: oefeningen en visualisaties als heling. 
Ter ondersteuning en bevordering van het gehele proces van de cliënt kunnen er oefeningen 
aangeboden worden. 
Bijvoorbeeld: 

- werken met oude overtuigingen die in het nu herzien worden; 
- visualisatie het stoute kind; 
- werken met ruimte en grenzen; 
- visualisatie het kind verdedigen en meenemen uit een moeilijke of traumatische 

situatie; 
 
Theorie-examen 

- Voorafgaand aan de Supervisie is er een theorie examen van alle stof van de gehele 
opleiding. In het 4e jaar worden er tenminste 3 theoretische proefexamens 
afgenomen. De uitkomst van de proefexamens tellen niet mee voor het 
eindresultaat. Het theoretisch eindexamen bestaat uit 35 open vragen over de 
methoden en werkvormen van de essentiële therapie.  

 

Supervisie. 

Opbouw van het supervisiedeel: 
- het supervisiegedeelte omvat 8 dagen;  
- tijdens de supervisiedagen wordt aandacht besteedt aan: de opbouw van de sessies; 

het oefenen van de methoden en werkvormen; het bespreken van casussen en het 
werken met cliënten; 

- er worden verslagen gemaakt van 3 sessies met (tenminste) 3 verschillende cliënten.  
 
Praktijk-examen 
Er wordt geëxamineerd op 4 therapeutische sessies met 4 verschillende cliënten.  
Hierbij wordt gelet op: 

- toepassen van de werkvorm en het beheersen van methode; 
- het verloop van de sessie; 
- is de therapeut geaard; 
- is er veiligheid geboden aan de cliënt; 
- is er sprake van contact tussen therapeut en de cliënt;  
- is er door de therapeut oplossingsgericht gewerkt;  
- is er sprake van communicatie over en weer tussen therapeut en cliënt. 

 
3. Eindtermen. 

 
De student heeft 96 dagdelen ervaringsgericht onderricht gevolgd. 
De student heeft aan het eind van het 2e, 3e en 4e jaar een verslag geschreven over zijn/haar 
persoonlijk proces en de methodes en werkvormen, van minimaal 4 A- viertjes. 
De student heeft deelgenomen aan het evaluatiegesprek. 
De student heeft 16 dagdelen supervisie gevolgd. 
De student heeft aan het eind van het 4e jaar negen cliëntverslagen ingeleverd, waarin 
inzichtelijk is dat de Essentiële Therapie is toegepast. 
De student heeft minimaal 4 dagen stage gelopen in groepen en daarvan verslagen 
ingeleverd. 
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De student heeft minimaal 12 leertherapie sessie gevolgd. 
De student heeft minimaal 3 sessie gedaan bij 3 verschillende oefencliënten.  
De student heeft 3 opstellingsdagen bijgewoond, 1x als representant en 2x eigen inbreng. 
De student heeft de door de opleiding verplichte boeken gelezen en daarvan een verslag 
ingeleverd. 
De student heeft minimaal 90 dagdelen geoefend in huiswerkgroepen en minimaal 350 uur 
besteedt aan zelfstudie. 
De student heeft het theorie-examen met goed gevolg afgelegd. 
De student heeft het praktijkexamen met goed gevolg afgelegd. 
 
 

4. Uitwerking HBO Kerncompetenties 

I Brede professionalisering 

1. De student is in staat om diepergaand contact met de cliënt op te bouwen 
1.1. Is in staat om een basis van gelijkwaardigheid te vormen 
1.2. Is in staat om vanuit een verbindende energie een veilige basis te laten ontstaan 

van waaruit wezenlijk contact mogelijk is.  
1.3. Is in contact met zijn oorspronkelijke wezen en zich bewust van de eigen 

doorleefde beschadiging en pijn. 
1.4. Weet voortschrijdend de methoden en werkvormen toe te passen zonder dat er 

een te sterke impuls richting cliënt uitgaat. 
1.5. Heeft begrip ontwikkeld om met weerstanden van de cliënt om te gaan. 
1.6. Is voortschrijdend in staat om het proces van “wegsmelten” van de weerstanden 

te volgen en in beweging te houden.  
1.7. Is zich voortschrijdend bewust van overdracht en tegen overdracht en is in staat 

daarop adequaat te reageren 
 

2. De student is voortschrijdend in staat om interventietechnieken toe te passen. 
2.1. Is zich voortschrijdend bewust van projecties en is in staat daarop te adequaat te 

reageren 
2.2. Heeft voortschrijdend inzicht in het gebruik van kernwoorden, verhalen en 

metaforen 
2.3. Is in staat verbanden in verschillende patronen en gebeurtenissen te herkennen, 

te gebruiken en te duiden 
2.4. Heeft een vergevorderde ontwikkeling en integratie van kennis, inzicht en 

praktische toepassing van interventietechnieken. 
 
 
      3.     De student kan persoonlijkheidsstructuren op een dieper niveau doorzien. 

2.5. Is in staat om ontstane overtuigingen vast te stellen. 
2.6. Is voortschrijdend in staat om contact te maken met subpersoonlijkheden.  
2.7. Is voortschrijdend in staat verschil aan te brengen tussen trauma’s en hangovers 

en deze te behandelen 
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2.8. Is voortschrijdend in staat gedachten te volgen en gedachtereeksen helder en 
inzichtelijk te maken. 

2.9. Heeft een vergevorderde ontwikkeling en integratie van kennis, inzicht, 
methodieken, werkvormen en toepassing daarvan in het doorzien van 
persoonlijkheidsstructuren op een dieper niveau. 
 
 

3. De student handelt volgens de beroepsethiek van de natuurgerichte psychosociale 
begeleiding 

3.1. Is zich bewust van en handelt naar de ethische aspecten met betrekking tot de 
beroepsuitoefening.  

3.2. Is zich bewust van en handelt naar de ethische aspecten met betrekking tot het 
melden van risicodragende situaties aan betreffende personen, instellingen, 
organisaties of andere hulpverleners. . 

3.3. Is zich bewust van en handelt en naar de ethische aspecten van het 
beroepsprofiel Essentieel Therapeut. 

 

II Probleemgericht werken 

1. De student kan een anamnese afnemen. 
1.1. Is in staat om een totaalbeeld van de zorgvraag te zien op materieel, fysiek, 

mentaal, emotioneel, geestelijk en bewustwordingsgebied. 
1.2. Is in staat om problematiek te herkennen. 

 
2. De student kan een plan van aanpak maken.  
2.1. Maakt een behandelplan waarin behandelingsdoelen zijn verwerkt. 

 
3. De student kan het behandelplan evalueren. 
3.1. Is in staat om reacties op het behandelplan te beoordelen. 

 
4. De student weet wanneer er sprake is van onnodige behandelingen.  
4.1. Is in staat zijn eigen begrenzing te onderkennen. 
4.2. Is in staat de behandeling te beëindigen indien de beoogde doelstelling bereikt is. 
4.3. Is in staat de behandeling te beëindigen als de cliënt dit wenst. 

  
5. De student is in staat om complexe verbanden te leggen. 
5.1. Is in staat om vanuit zijn specialisatie zijn methoden en behandelwijzen aan te 

bieden en deze steeds aan te laten sluiten bij de zorgvraag. 
5.2. Kent voortschrijdend de uitwerking van ervaringsgericht werken op de niveaus: 

fysiek, denken, voelen en willen. 
  

6. De student is voortschrijdend therapeutisch communicatief vaardig. 
6.1. Vraagt de zorgvraag grondig en zorgvuldig uit. 
6.2. Heeft een vergevorderde ontwikkeling en integratie van kennis, inzicht, 

methodieken, werkvormen en toepassing daarvan in de communicatie. 
6.3. Maakt op deskundige wijze gebruik van non-verbale communicatie. 
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4. Bewaking kwaliteit 

 
1e jaar. 

- het lezen van aanbevolen boeken. 
 

2e jaar. 
- het volgen van leertherapie sessies; 
- het lezen van verplichte- en aanbevolen boeken; 
- het schrijven van een verslag over de gelezen boeken; 
- het schrijven van een verslag over geleerde methodes en het eigen proces; 
- praktijktoets van geleerde werkvormen en methodes; 
- evaluatiegesprek. 

 
 

3e jaar 
- verplicht volgen van leertherapie sessies; 
- volgen van stagedagen; 
- het schrijven van stageverslagen; 
- het lezen van verplichte- en aanbevolen boeken; 
- het schrijven van een verslag over de gelezen boeken; 
- het schrijven van een verslag over geleerde methoden en het eigen proces. 

 
4e jaar 

- verplicht volgen van leertherapie sessies; 
- verplicht volgen van stagedagen; 
- het schrijven van stageverslagen; 
- lezen van verplichte- en aanbevolen boeken; 
- het schrijven van een verslag over de gelezen boeken; 
- het schrijven van een verslag over geleerde methoden en het eigen proces. 

 
 

5. Docent contacturen. 
 

 lesdagen 
huiswerk 
avonden 

Therapie 
sessies 

stage supervisie Totaal  

Docent contacturen 
Lesdagen+huiswerkavonden+ 
Therapiesessies 

336 44 12        
392 

Stage+supervisie+ 
Opstellingen+ 
oefenclient 

Oefenclient 
               18 

 Opstellingen 
                21 

28 56 123 

Zelfstudie 
Is een continu proces 

350       350 

TOTALEN minimaal      865 
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6. Toelatingscriteria. 
 

- middelbaar/hoger werk- en denkniveau verkregen door studie en/of praktijk; 
- openstaand voor eigen proces; 
- positieve uitkomst intake gesprek, waarbij de criteria zijn: 

-  er is sprake van voldoende persoonlijke stabiliteit en draagkracht; 
-  er is geen sprake van (gediagnosticeerde) persoonlijkheidsstoornissen;  
-  er is geen sprake van een verslaving die functioneren in een sociale omgeving  
   beïnvloed; 
 

 
7. Achtergrondinformatie. 

 
Essentiële Therapie is ontwikkeld in 2000 door Diny Reheis - van Vliet en Peter Reheis. Door 
het bestuderen van vele stromingen in de Alternatieve Therapieën en in de 
Natuurgeneeswijze, door jarenlange praktijkvoering – met daarin opgedane ervaring en 
kennis bij het begeleiden van mensen – hebben zij nieuwe methoden en werkvormen 
kunnen ontwikkelen. Daarnaast heeft Diny Reheis door haar diepgaande interesse voor 
verschillende begeleidingsvormen en het veranderingsproces van mensen, veel onderzoek 
verricht op dit gebied. Zo ontstond er gaandeweg een duidelijke therapie en een brede vorm 
van begeleiding. 
De therapie en de opleiding zijn gericht op het dagelijks leven en het omgaan met onszelf en 
elkaar.  
 
De beroepsopleiding Essentieel Therapeut is een voortzetting hiervan. 
Vanaf 2007 is Sandra Koot werkzaam als docent bij de opleiding en in 2019 heeft zij de 
opleiding geheel overgenomen van Diny en Peter Reheis. 
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8. Literatuurlijst.  
Per boek of film maak je een kort verslag; waarom je dit boek hebt gekozen en welke inzichten je er 
voor jezelf hebt uit gehaald. Aan het eind van de 4 jarige therapeut opleiding zijn er 8 verslagen 
nodig, dit is incl. de 3 verslagen vanuit de coach opleiding.  

                      

Algemeen:  

Liefde in wonderland      Riekje Boswijk-Hummel 
en andere boeken  van haar 
De kracht van het nu      Eckart Tolle 
Ontdekking van het nu                                                                          Eric Zuydam 
De parel van essentie                                                                            Almaas 
In retraite                                                                                                Carla de Jong 
Als je ouders sterven                                                                             Barbara Dobrick 
Kom uit je hoofd                                                                                    Lisette Thoofd 
Me, myself en mijn ego                                                                       Yvette Rooding 
De kracht van kwetsbaarheid                                                              Brené Brown 
Hulpeloos maar schuldig                                                                      Aleid Schilder 
Ki, kracht van binnen uit                                                                       Hans Peter Roel 
Reis door de chakra's                                                                            Anodea Judith & Selena Vega 
 

Gestalt: 
Gestaltpraktijk                                               Magda Maris 
 

Voice Dialoge: 
Ik ken mijn ikken                   K. Brugman, J. Budde, B. Collewijn 
Big mind, Big heart                   Dennis Genpo Merzel 
Thuiskomen in jezelf                   Hal & Sidra Stone 
 

Innerlijk kind: 
Eenzaamheid hoeft niet                   Erika J. Chopich en Margaret Paul 
Je eigen-wijze weg      Omkar Dingjan & Divyam Kranenburg 
Vroeg kinderlijk trauma                                                                        Franz Rupert 
Wat leer ik mijn kinderen                                                                     P. Ferruci 
Het fluisterkind                                                                                       Janita Venema 
Het innerlijke kind                                                                                  Suzanne Huhn 
Het drama van het begaafde kind                                                       Alice Miller 
Niemands kinderen                                                                               Carolien Roodvoets 
Eerste hulp bij hechting                                                                        Paulien Kuipers 
 

Puber: 
Puberteit                                                                                                 Jeanne Meijs 
De puberteit voorbij                                                                             Jeanne Meijs 
 

Systemisch werk: 
De verborgen dynamiek van familiebanden                Bert Hellinger 
Familieopstellingen in de praktijk    Indra Torsten Preiss 
Vonken van verlangen                   Wibe Veenbaas & Joke Goudswaard 
Als ik mijn ogen sluit, kan ik je zien                 Ursula Franken 
Familieopstellingen voor paren                   Marlies Holitzka, Elisabeth Remmert 
De maskermaker      Veenbaas, Goudswaard  en 
Verschuren 
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Lichaam en symptoom opstellingen                                                   Christl Lieben 
Genees je zelf van oude wonden                                                        Bertold Ulsamer 
Symbiose en autonomie                                                                       Franz Ruppert 
Zelfs als het mijn leven kost                                                                 Stephan Hausner      
Kind en familielot                                                                                   Ingrid Dykstra                 

                                                                                           

Relatie: 
Eerste hulp bij relatie ongelukken    Caroline Franssen 
Verslaafd aan liefde      Jan Geurtz 
Van elkaar houden zonder jezelf te verliezen                Hal & Sidra Stone 
Liefdesbang       Hannah Cuppen 
Hou me vast       Sue Johnson 
Erotische intelligentie                   Esther Perel 
Seksuheel       Rita van Rijnsoever 
Praten met je partner                                                                           Anette Heffels 
Het geheim van seks en liefde                                                             Maarten Ghysels 
Erotische intelligentie                                                                           Esther Perel 
Verliefd op een ander                                                                           Mira Kirshenbaum 
De 5 talen van liefde                                                                             Gary Chapman 
Het verlangen naar verbinding                                                           Jan den Boer 
Een straf of een zegen                                                                          Hans Stolp 
Betoverende liefde                                                                                Marion Williamson 
 

Lichaamsgericht: 
De tijger ontwaakt      Peter A. Levine 
De stem van je lichaam                                                                         Peter A. Levine 
Emotioneel & Reichiaans lichaamswerk                 Nick Totton & Em Edmondson 
Bondgenoot                                                                                            Henk Fransen 
Body & mind language                                                                         Jos Dolstra 
De mooie voedselmachine                                                                  Giulia Enders 
TRE                                                                                                           David Berceli 
 

Man: 
De kracht van echte mannen                   David Deida 
Afwezige vaders, verloren zonen     Guy Corneau 
De Wilde man       Robert Bly 
De terugkeer van de koning     Ton van der Kroon 
De mystieke roos      Ton van der Kroon 
Seksuele geheimen van de man                   Mantak Chia, Douglas Abrams 

 

Vrouw: 
De ontembare vrouw                   Clarissa Pinkola Estes 
De kracht van echte vrouwen                  David Deida 
Het wonder van de vrouwelijke seksualiteit                                     Maitreyi D. Piontek 
De multi- orgastische vrouw                                                                Mantak Chia en Rachel C. Abrams    
De godin in elke vrouw                                                                         Denise Linn     
Vrouwenlichaam, vrouwenwijsheid                                                   Christiane Northrup                                   
  

Films: 
Bloed, zweet en tranen   
A family 
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Festen                                     
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