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         INFORMATIE OVER DE MASTERCLASS HOLISTISCH BEGELEIDEN 

 

                                    ‘Het ontdekken van wie ik in diepste wezen ben, 

         brengt het leven tot bloei. En wat innerlijk vrijkomt, kan worden uitgeschonken.’ 

Deze Masterclass is een boeiend opleidingsjaar met een intensief praktijkdeel, waarin je 

vanuit een holistische invalshoek anderen gaat begeleiden, ervaringen uitwisselt en oefent 

met je medestudenten.  De nadruk in deze Masterclass ligt op het leven werken vanuit je 

innerlijke licht en ontwikkelde zielskwaliteiten. In de eerste plaats leer aan de hand van de 

thema’s en in de leersessies met je medestudenten weer heel veel over jezelf. Je ontwikkelt 

je intuïtieve gaven nog dieper en maakt steeds meer verbinding met je innerlijke, geestelijke 

leiding. Vanuit deze kracht kun je met anderen op een veel dieper niveau communiceren dan 

alleen vanuit de menselijke persoonlijkheid en op het cognitieve vlak. Je kunt je ervaringen 

en verdiepte kwaliteiten na afloop van deze masterclass in zeer verschillende omgevingen 

vormgeven. Niet alleen in een zelfstandige praktijk als coach of therapeut, maar ook als 

geestelijk begeleider, in de zorgsector,  als verpleegkundige, arts, psycholoog, bij 

stervensbegeleiding, in de HR sector of als manager van teams met een maatschappelijke 

taak. Dit komt omdat de kern van holistisch begeleiden in elke omgeving hetzelfde is, alleen 

de vormgeving verschilt. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om wat je hebt geleerd en 

ontwikkeld in jezelf in je eigen omgeving en op je eigen wijze toe te passen.  

Kwaliteiten en vaardigheden van een holistisch begeleider 

 

Een holistisch begeleider heeft geleerd door een combinatie van inzicht en ervaring en is 

authentiek. Hij of zij heeft een groot invoelend- en onderscheidingsvermogen en 

maakt bewust verbindingen tussen lichaam, ziel en geest. Hij/zij kan goed communiceren en 

cliënten uitdagen en stimuleren tot blijvende, innerlijke veranderingen. Dat vraagt om 

goed ontwikkelde innerlijke gaven, een spirituele levensovertuiging- en levenshouding en 

een ontwikkeld lichaamsbewustzijn.  

Wat leer je in deze Masterclass?  

 

Als holistisch begeleider coach je niet het gedrag, maar kijk je áchter het gedrag en achter 

het ego, gericht op de wezenlijke kern van een mens. Je bent niet uit op 

gedragsverandering, maar begeleidt op een weg naar zelfontplooiing en authenticiteit, 

vreugde en passie in het leven. In sommige situaties kijk  je samen met je cliënt wat nog 

mogelijk is in geval (fysieke) beperking of  ben je meer gericht op zingeving en heling van 

de ziel. Van daaruit kunnen bewuste keuzes worden gemaakt die passen bij de essentie van 

de cliënt. 
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Je begeleidt een cliënt ook in het vinden van betekenis, in het verstaan van de tekens van 

deze tijd, de tijdsgeest van dit Aquariustijdperk. Wij staan als mens immers niet los van de 

wereld maar leven in deze wereld, met al zijn problemen en uitdagingen. Van daaruit stellen 

we  de vraag wat deze context betekent voor de unieke mens, voor zijn persoonlijke- en 

spirituele ontwikkeling of professionele groei. 

Zelf leer je om te gaan met weerstand, met soms heftige emoties zoals boosheid en verdriet. 

Je leert vooral hoe je bij jezelf kunt blijven in de verbinding met de ander, geen 

verantwoordelijkheid over te nemen en geen energieverlies te ervaren. Het is vaak nog een 

hele uitdaging om je eigen wil en overtuigingen los te laten om er helemaal te kunnen zijn 

voor je cliënt. Dat is een proces dat tijd nodig heeft en dit leer vooral je door veel te oefenen 

en je zelf de ruimte te geven om ervaring op te doen met elkaar en met cliënten. Je leert ook 

om steeds weer af te stemmen op je hogere Zelf, juist in het begeleiden van anderen is dit 

een grote kracht en liefdevolle begeleiding ook voor jou zelf.  

Handvatten om mee werken 

 

In deze Masterclass wordt veel aandacht geschonken aan communicatieve vaardigheden en 

afstemming op de cliënt.  Je leert je eigenheid en ontwikkelde innerlijke gaven als mens 

inzetten ten behoeve van het begeleiden van anderen. De therapeutische kant vind je in de 

toepassing van meditatietechnieken, helende oefeningen, creatieve expressie, de aanvullende 

module Energetische Handelingen (healing) en het ontwikkelen en passend inzetten van 

ontwikkelde, innerlijke vermogens in een  holistisch begeleidingstraject.  

De verbanden tussen geest, ziel en lichaam worden dieper verstaan, waardoor een helder zicht 

ontstaat hoe vanuit de geest het lichaam tot stand komt en onderhouden wordt. Klachten en 

ziekten worden vanuit dit inzicht benaderd en toegelicht. Toch blijft de essentie van 

holistische begeleiding vooral het begeleiden vanuit het Licht in je zelf, waarbij je 

langzamerhand alle aangeleerde technieken en vaardigheden langzamerhand weer los gaat 

laten om de Geestkracht door je heen te laten werken en van daaruit anderen handreikingen 

biedt tot heelwording. 

Criteria voor deelname 

 

Naast het met goed gevolg hebben deelgenomen aan de Transformatie Leergang en de  

leergang Mystieke Scholing* moet je beschikken over ruime levenservaring en een 

ontwikkeld invoelend vermogen. Van belang is om te leven naar je innerlijke waarden en 

vanuit je innerlijke licht. Het mag je ook niet ontbreken aan een innerlijke stabiliteit, 

veerkracht en de intentie tot oordeelvrij waarnemen en authentieke communicatie.  

Voldoende tijd en de bereidheid tot het  deelnemen aan de groepsbijeenkomsten, het maken 

van reflectieverslagen, observatieverslagen en thuisopdrachten is noodzakelijk. Je observeert 

medestudenten, maakt daarvan een verslag, en wordt zelf geobserveerd. Je ontvangt  

feedback van je docent en medestudenten, waarvoor je moet openstaan en bereid moet zijn 
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om er iets mee te doen. Deze Masterclass wordt afgerond met een praktijktoets. Na een 

goede afronding ontvang je het certificaat Holistisch Coach.  

Thema’s in deze Masterclass 

• Begeleiden vanuit het Licht in jezelf 

• Oordeelvrij waarnemen en veilige ruimte creëren 

• Denkkaders, patronen en overtuigingen  

• Transformatieproces van ego naar hart 

• Uitdagen, ondersteunen en afstandelijke betrokkenheid 

• Fasen in een holistisch ontwikkelingsproces 

• Omgaan met emoties en angsten 

• Vermogens, vaardigheden en eigenwaarden 

• Omgaan met weerstand, interveniëren en confronteren 

• Toepassen van meditaties , ontspannende- en helende oefeningen 

• Van geest tot lichaam 

• Het innerlijke kind 

• Vrijmaken van de wil 

• Vormgeven van een holistisch coachtraject 

• Plan van aanpak en offerte opstellen 

Tijdsinvestering, studiebelasting en kosten 

Tien online lessen, acht gezamenlijke bijeenkomsten. Naast deze bijeenkomsten ben 

je gemiddeld 8 uur per week bezig met studie+ reflectie, praktijkuren, observatie, intervisie 

met je medestudenten en supervisie door de docent.  

 

Kosten Masterclass: € 2995,-.  

Module Energetische Handelingen: € 380,- (drie bijeenkomsten). 

Docent: Marleen van Wegberg, NOBCO/EMCC gecertificeerd coach. CRKBO 

geregistreerd docent. 
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Toetsingskader 

 

                 Voorwaarden voor het verkrijgen van het certificaat Holistisch Coach.  

 

 

1. Deelname aan alle acht gezamenlijke bijeenkomsten. Je kunt één les individueel 

inhalen.  

2. Alle (10) thuisopdrachten en bijbehorende verslagen tijdig maken en per mail aan de 

docent sturen. 

3. Eventuele feedback en vragen van de docent tijdig en zorgvuldig beantwoorden. 

4. Naast de algemene leerdoelen formuleren van je eigen leerdoel(en) in overleg met de 

docent.  

5. Praktisch oefenen met medestudenten en daarvan schriftelijk verslag leggen.  

6. Vijf cliënten begeleiden door middel van het houden van minimaal drie sessies per 

cliënt. Van deze sessies wordt schriftelijk verslag gedaan aan de docent. Tevens vult 

de cliënt per sessie een evaluatieformulier in dat (ook) aan de docent wordt gestuurd.  

7. Twee keer observeren bij een medestudent en daarvan schriftelijk verslagleggen. 

8. Twee keer geobserveerd worden door een medestudent en daarover schriftelijk 

reflecteren. 

9. Praktijkobservatie worden door de docent. Zo nodig kan de docent meerdere 

observatiegesprekken noodzakelijk vinden. Daarover worden dan individueel 

aanvullende afspraken gemaakt, gerelateerd aan een bepaalde leerdoelstelling.  

10. Minimaal voldoende scoren op alle evaluatiepunten van de eindtoets. De eindtoets 

bestaat uit het geheel van verslagen en reflecties, beoordelen van leerdoelen en 

praktijkobservatie door de docent.  

 

• Vrijstelling is soms mogelijk. 
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