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Kom de opleiding inkijken:
Boezemweg 2C, 2641KH Pijnacker
info@deregenboog-academy.nl
Tel: 085 303 11 41

Maak een succes van je hbo-opleiding
therapeutisch kindercoach op holistische basis!
Beste toekomstige student,

Hartelijk dank voor je interesse in de erkende HBO-opleiding tot therapeutisch kindercoach
op holistische basis van de Regenboog Academy.

Deze informatiebrochure is speciaal voor jou ontwikkeld en geeft je alle informatie over de
opleiding én over de werking van ons instituut. Neem deze brochure rustig door, zo weet je
zeker dat je de juiste keuze maakt. Wist je dat alle diploma’s die je via de regenboog
Academy haalt erkend zijn en uitermate praktijkgericht?

Heb je achteraf nog vragen? Onze opleidingscoaches beantwoorden al jouw vragen.
Geef ons gerust een seintje via ons telefoonnummer 085 303 11 41 of mail ons via
info@deregenboog-academy.nl

Wil je graag eens door de volledige studie heen bladeren? Ook dat kan. Alle studies zijn ter
inzage beschikbaar op onze locatie. Het adres staat bovenaan deze pagina. Maak van te
voren een afspraak en kom vrijblijvend langs.

Ik wens je veel leesplezier en alvast veel succes met je studie!

Anne Marie van Bilsen
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Erkende opleiding en praktijkgerichte studie
Je zoekt een holistische beroepsopleiding tot therapeutisch kindercoach met diepgang?
Dan ben je bij De Regenboog Academy op het juiste adres! Tijdens onze eenjarige
opleiding tot therapeutisch kindercoach leer je, naast de algemene vakken die iedere
coach dient te beheersen, te werken met kinderen en de dynamiek van het gezin met
diverse holistische methodieken.

Anne Marie van Bilsen, vakspecialist sinds 2003 en praktiserend holistisch
kindertherapeut heeft de opleiding kindercoach zo ontwikkeld dat iedereen die
therapeutisch kindercoach wil worden op geheel eigen wijze en tijd het vak
kindercoaching kan leren. Een duidelijke structuur maakt deze opleiding zeer
overzichtelijk en garanderen wij je een vlot studietraject.

De opleiding start vanaf de basis en alle aspecten van het beroep worden helder
uiteengezet. Je hebt dus geen voorkennis nodig om met deze opleiding te starten!

Kinderen moeten tegenwoordig aan veel verwachtingen voldoen. Zo moeten ze
bijvoorbeeld goede punten halen, verschillende hobby’s en een uitgebreide
vriendenkring hebben. Hierbij kunnen ze echter w e l wat hulp gebruiken, zowel van
ouders als van professionele hulpverleners. Als therapeutisch kindercoach kan jij de
nieuwe generatie helpen het beste te halen uit het leven, zonder hierbij aan
levenskwaliteit te moeten inboeten. Maak kennis met coaching in al zijn facetten. Je
wordt attent gemaakt op de valkuilen en leert op een bewuste manier met je clientèle
omgaan. Je leert hoe je het best een coachingstraject uitstippelt, met aandacht voor
de noden en behoeften van de cliënt. Hierbij gebruik je verschillende technieken die
je leert beheersen tijdens je opleiding. Het persoonlijk actieplan is hierbij een
onmisbare tool.
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Welkom bij de Regenboog Academy
In deze brochure tref je de meest relevante informatie aan over o.a.: de doelgroep, het
programma en de kosten. Daarnaast informeren wij je hier graag over verschillende
praktische zaken die voor jou van belang zijn.

De juiste studie
Met de erkende HBO-opleiding therapeutisch kindercoach op holistische basis geef je
jouw persoonlijke of professionele ontwikkeling een nieuwe impuls. Misschien denk je
erover een eigen praktijk te beginnen? Of je bent al therapeut en wil je jouw cliënten
meer bieden aan coaching en methodieken? Ook als je in jouw persoonlijke leven op
zoek bent naar zingeving en verdieping, vind je bij De Regenboog Academy de juiste
studie.

Leren wanneer het jou uitkomt
Het voordeel van digitaal leren is dat je op ieder moment kunt beginnen en zelf bepaalt
wanneer je studeert. Dat maakt het leren flexibel. Hoewel je individueel studeert, sta je
er bij De Regenboog Academy nooit alleen voor. Via ons besloten facebookpagina kun je
ervaringen uitwisselen met andere studenten en kun je via e-mail vragen stellen aan de
docenten. Het lesmateriaal is actueel, helder en geschreven door deskundigen.

Eerst kijken
Wil je een indruk krijgen van wat de opleiding inhoudt, bezoek dan eens een introductie
ochtend of avond. Je kunt dan direct even de sfeer proeven en jouw vragen laten
beantwoorden.

Meer informatie
Zowel in deze brochure en op onze website vind je veel informatie. Kun je desondanks
het antwoord op jouw vraag niet vinden? Neem dan gerust contact met ons op tussen
09.00 uur en 17.00 uur op 085 303 11 41 of een e-mail sturen op een moment dat het
jou uitkomt: secretariaat@deregenboog-academy.nl.
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“Kiezen voor de opleiding
therapeutisch kindercoach op
holistische basis is een serieuze zaak
en daarom niet altijd gemakkelijk.
Bij de Regenboog Academy kies je
niet alleen voor een beroep dat je
ambieert, maar ook voor een
holistische levenswijze. Alle reden
om je goed te oriënteren en een
weloverwogen keuze te maken.”
Anne Marie van Bilsen
Holistisch kindertherapeut
Oprichter van
Praktijk de Regenboog en
De Regenboog Academy
Docent aan
De Regenboog Academy en
de ondernemersschool.nl
Auteur van de boeken:
Gevoelige kinderen,
wat kun je voor ze doen
Opvoeden in deze tijd,
handvatten voor ouders
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Therapeutisch kindercoach op holistische basis
Uit onderzoek blijkt dat 19,7% van alle kinderen en tieners in meer of mindere mate
problemen heeft. We zien dat gedragsproblemen voor jongens en meisjes in het
basisonderwijs en voortgezet onderwijs significant is toegenomen naar circa 33% (2017)
van 17% (2009). Circa 14% van de scholieren van 11 tot 17 jaar heeft gedragsproblemen
en circa 19% heeft emotionele problemen. Meisjes met circa 28% beduidend vaker dan
jongens 9%. (HBSC 2017).
Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen is te verwachten dat de vraag naar
Kindercoaches alleen maar zal toenemen. Pesten, leerstoornissen, gedragsproblemen,
echtscheidingen, ADHD, enz., komen steeds vaker voor. Steeds meer ouders hebben
problemen bij de opvoeding van hun kind. Maar liefst 15% zoekt professionele hulp.
Reden waarom deze opleiding veel perspectief biedt.
Tijdens de opleiding tot therapeutisch kindercoach op holistische basis ontwikkel je
diverse competenties die nodig zijn om een kind met eenvoudige gedrags- en sociaalemotionele problemen verantwoorde hulp te kunnen bieden.
De hulpvraag van het kind staat echter niet op zichzelf. In de begeleiding van het kind
heb je ook te maken met het systeem waar het kind deel van uitmaakt: ouders, broers
en zussen, leraren, vriendjes en vriendinnen etc. We vinden het daarom belangrijk dat je
tijdens de opleiding ook basiskennis en basisvaardigheden verwerft die je in staat stellen
het kind in z’n systeem te begeleiden.
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Over de opleiding
In de opleiding tot therapeutisch kindercoach hanteren we een holistische en
oplossingsgerichte visie. Wij gaan ervan uit dat mensen kunnen groeien als zij positieve
feedback ontvangen en daardoor worden gestimuleerd om hun eigen hulpbronnen in te
zetten bij het realiseren van hun doelen. We zijn daarbij gefocust op mogelijkheden en zien
onderlinge verschillen als een verrijking. Deze basishouding geldt voor de docenten naar de
groep, de studenten onderling en de student naar het kind en het gezinssysteem.
We werken ontwikkelingsgericht. In het verlengde van oplossingsgericht denken kunnen
veel problemen gezien worden in termen van ontwikkelingsmogelijkheden. We zien
mensen, problemen, veranderingen en groei als processen. Ook coaching is een proces.
Dit brengt met zich mee dat we open blijven staan voor bewustwording. Doelen die aan
het begin van het proces worden geformuleerd kunnen al doende worden bijgesteld.
Daarnaast hanteren wij de zienswijze dat vraagstukken niet los gezien kunnen worden
van het systeem (het gezin, de leefgemeenschap, de klas etc.) waarvan het kind deel
uitmaakt. Daarom richten we ons in de begeleiding niet alleen op het individu en wat
hem of haar beweegt, we besteden ook aandacht aan de invloed van het systeem en de
interactie tussen de leden ervan.
Dit leer je


Je verwerft professionele bagage om eenvoudige gedragsproblemen en sociaalemotionele problematiek op adequate wijze te kunnen aanpakken.



Je leert een professionele werkrelatie aan te gaan met kinderen en hun opvoeders
die zich kenmerkt door respect, invoelingsvermogen en echtheid.



Je bent in staat een adequate analyse van de hulpvraag te maken en om te zetten in
een plan van aanpak.



Je ontwikkelt kennis van de ontwikkelingsfasen die we als mens doormaken, de
daaraan gekoppelde ontwikkeltaken en mogelijk afwijkend gedrag.



Je ontwikkelt inzicht in de achtergronden van de relatie tussen uw eigen gedrag en
dat van andere mensen, specifiek kinderen.



Je leert met behulp van diverse methodieken hoe je adequaat kun inspelen op de
hulpvraag van kinderen en hun opvoeders.



Je leert hoe kinderen op een speelse en praktische manier hun problemen kunnen
oplossen door ze om te zetten in vaardigheden die verder ontwikkeld kunnen
worden.
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Je herkent de grenzen van jouw eigen professionaliteit en weet wanneer
doorverwijzing noodzakelijk is.



Je ontwikkelt oog voor ethische aspecten van de toepassing van het geleerde in de
beroepspraktijk.

Uitgangspunten
Autonomie, verbondenheid en groei zijn de kernwaarden in de opleidingen. Daaruit
vloeien de volgende uitgangspunten voort:


We gaan ervan uit dat ieder kind in principe gezond is en mogelijkheden heeft om
de ontwikkelingstaken waar het voor staat te volbrengen.



Er wordt gewerkt vanuit een oplossingsgerichte visie, waarin de sterktes van het
kind centraal staan. Het gaat om het opbouwen en versterken van in het kind
aanwezige hulpbronnen en kwaliteiten.



Ieder kind is uniek en is in staat eigen unieke oplossingen te vinden. Je leert inspelen
op en samenwerken met het kind om tot deze oplossingen te komen.



Ontwikkeling van het kind is vooral de ontwikkeling van autonomie en
verbondenheid (ruimte en grenzen). Hierbinnen leert het kind zichzelf en anderen te
waarderen en de eigen competenties te verkennen en te vergroten, te
communiceren en te handelen.



De ontwikkeling van het kind staat centraal. Je gaat in de opleiding ontdekken hoe je
spontane ontwikkelingsmomenten van het kind kunt herkennen en stimuleren.



Een probleem is altijd een probleem binnen een bepaalde context. Je leert
problemen te zien in samenhang met de leefsituatie en het wereldmodel van het
kind, het gezin en de cultuur.



Niet het kind (ouder, het systeem) is het probleem, het probleem is het probleem.



Het kind weet de weg en kan deze ook aangeven, zij het niet altijd bewust of met
woorden. In de opleiding leer je naar het kind te kijken en luisteren en in te spelen
op de signalen die het geeft.



Geweldloosheid is respect voor en vertrouwen hebben in het kind. Werken in het
tempo van het kind, rekening houdend met zijn of haar behoeften.



Het kind is niet de enige die zich aanpast en leert: we leren allemaal. Juist van
kinderen kunnen we veel leren en mede daarom is het hebben en tonen van respect
en waardering voor kinderen een belangrijk uitgangspunt dat we willen
overbrengen op onze studenten.
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Zes ijzersterke redenen om te studeren via
De Regenboog Academy
1. Je behaalt een erkend CRKBO diploma
 De Regenboog academy is ingeschreven in het Centraal Register Kort
Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat de onderwijsinstelling voldoet
aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
Ook de docent die je begeleidt tijdens je opleiding is ingeschreven in dit register.
 Tijdens een sollicitatie biedt het diploma een groot voordeel.

2. Je kiest voor een praktijkgerichte opleiding
 Deze opleiding is ontwikkeld door zeer succesvol Holistisch kindertherapeut
Anne Marie van Bilsen. Dankzij de jarenlange ervaring weet het team van de
Regenboog precies welke onderwerpen, extra uitleg of praktijkvoorbeelden
het verschil maken. Hierdoor bereik je snel jouw doel.
 Momenteel is er in het bedrijfsleven veel vraag naar goed opgeleide
werknemers. Het diploma dat je behaalt is een erkend diploma. Deze studie
biedt daarom zeer goede perspectieven op de arbeidsmarkt en een groot
voordeel tijdens je sollicitatie. Wanneer je als zelfstandig ondernemer wil
gaan werken, kun je jezelf na het afronden van deze opleiding inschrijven als
ondernemer bij de Kamer van Koophandel.
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3. Je kiest voor maximale flexibiliteit
 De opleiding is semi flexibel. Naast de geplande lesdagen bepaal je zelf wanneer
je studeert, hoe lang en wanneer je het examen aflegt. Dit kan zelfs iedere
werkdag, je bent niet gebonden aan een vaste examenplanning. Je hebt jouw
toekomst zelf in de hand! Ideaal als jij je studie wil combineren met een
baan, kinderen of andere activiteiten.

4. Je kiest voor ontwikkeling in de breedte


Tijdens de erkende vakopleiding tot therapeutisch kindercoach ontwikkel je, in
de breedte, competenties die nodig zijn om een kind met diverse gedrags- en
sociaal-emotionele problemen hulp te kunnen bieden. Ruim 50 praktijk
ondersteunende video’s geven je naast de lesstof een mooi en helder beeld in
het werken met kinderen en hun ouders.

5. Je weet zeker dat je de opleiding kiest die bij je past
 Nog vragen? Extra informatie nodig? Kom dan langs voor een adviesgesprek
met één van onze professionele opleidingscoaches. Zij helpen jou met veel
plezier bij het ontwikkelen van een studietraject dat volledig aan jouw eisen en
wensen voldoet. Je kan er ook de leerstof inkijken!

6. Dit allemaal voor een mooie prijs!
 Elk jaar volgen vele studenten via De Regenboog Academy een studie. Zij
ontwikkelen zichzelf, vinden een baan, zetten een stap in hun carrière of
starten als zelfstandige. Door ons unieke business model en de overtuiging dat
je nooit te veel voor een opleiding hoeft te betalen, kunnen we jouw studie
tegen een bijzonder mooie prijs

aanbieden. Daarbij blijft een hoge

kwaliteitsnorm altijd onze standaard! Geen verborgen kosten.
 Je kan mogelijk profiteren van extra financiële voordelen zoals:
1. De kosten van de opleiding kun je bij jouw belastingopgave als
studiekosten en andere scholingsuitgaven opgeven.
2. Geen btw betalen, want de beroepsopleidingen van De Regenboog
Academy zijn geregistreerd door de Belastingdienst en zijn ingeschreven
in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dat wil zeggen
dat jouw opleiding extra voordelig voor je is!
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Specialisaties
De erkende opleiding tot therapeutisch kindercoach is opgedeeld in diverse specialisaties;


Therapeutisch kindercoach op holistische basis met als specialisatie lichaamsgericht
werken en coachen, omvat 8 lesdagen en ongeveer 476 thuisstudie-uren die worden
verspreid over maximaal 16 maanden.



Therapeutisch kindercoach op holistische basis met als specialisatie systemisch
werken en coachen, omvat 8 lesdagen ongeveer 476 thuisstudie-uren die worden
verspreid over maximaal 16 maanden.



Therapeutisch kindercoach op holistische basis met als specialisatie lichaamsgericht
werken/coachen en systemisch werken/coachen, de master opleiding omvat 16
lesdagen en ongeveer 580 thuisstudie-uren die worden verspreid over maximaal 16
maanden.

De opleiding tot therapeutisch kindercoach kent een ervaringsgerichte insteek. Zelf doen en
zelf ervaren spelen een belangrijke rol. De werkvormen en technieken die worden behandeld,
zijn geschreven door kindertherapeut Anne Marie van Bilsen en direct toepasbaar in de
praktijk. Daarnaast zijn er ruim 50 praktijk ondersteunende video’s aanwezig die jou een mooi
en helder beeld geven in het werken met kinderen en hun ouders.
Natuurlijk krijg je ook een zeer uitgebreid theoretisch kader aangereikt, waarmee je het
geleerde kunt verbinden. We gaan daarbij integratief te werk door op verantwoorde wijze
denkbeelden en methodieken uit verschillende therapeutische en energetische disciplines
samen te brengen.
Een ander belangrijk aspect in de opleiding is zelfonderzoek en reflectie op het eigen
handelen. Inzicht in de eigen natuurlijke reactiepatronen is immers wezenlijk voor het
ontwikkelen van een adequate houding dat past bij een coach. Die bereik je alleen door te
werken aan eigen thema’s en problemen en daarvoor zelf de verantwoordelijkheid te nemen.
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De opleiding
Tijdens de erkende hbo-opleiding tot therapeutisch kindercoach op holistische basis
ontwikkel je de competenties die nodig zijn om kinderen met gedrags- en sociaalemotionele problemen te begeleiden. In het verlengde hiervan coach je hun
ouders/opvoeders.
De basis van de opleiding Kindercoach is holistisch. Vanuit een holistische visie kijk je niet
alleen naar de klacht, maar juist naar de oorsprong. Je leert, door gebruik te maken van
verschillende technieken, om adequaat bij de kern van het probleem of de hulpvraag te
komen. Door het grote aanbod van verschillende methodieken binnen de opleiding kun je
maatwerk leveren aan kinderen (van 4 tot 18 jaar) met uiteenlopende hulpvragen en hen weer
in balans brengen en begeleiden. Dit is uniek en hier zijn wij erg trots op.
De Regenboog Academy gaat uit van het principe dat mensen het meest leren door te doen,
vervolgens daarop te reflecteren en het te koppelen aan de geleerde kennis. Je voert
praktijkopdrachten uit in reële praktijksituaties. Als student sta jij in onze opleiding centraal.
De bijeenkomsten worden in kleine groepen verzorgd met een ongedwongen sfeer en volop
persoonlijke aandacht, waardoor er genoeg ruimte is voor interactie en discussie. De online
leeromgeving biedt je verdere ondersteuning en de mogelijkheid om tussen de bijeenkomsten
door met de docent en de andere deelnemers te communiceren.
De Regenboog Academy stelt zeer hoge eisen aan zichzelf en wil beter presteren dan
gemiddeld. We zijn niet tevreden met gemiddelde resultaten van de studenten aan de
opleiding. De Regenboog Academy wil het maximale uit jouw mogelijkheden halen. De
afgelopen jaren heeft de Regenboog Academy de opleiding zo ontwikkeld, dat de resultaten
zelfs boven het gemiddelde liggen. We realiseren dus hogere slagingspercentages. Dit is het
gevolg van onze beproefde studiemethode, waarbij de sterk praktijkgerichte aanpak in de
programma’s, de bijzonder hoge kwaliteit van de docenten en trainers, de professionele
organisatie en de aandacht voor kwaliteitszorg, optimaal is.
Het is de visie van de Regenboog Academy om bewustwording in gang te zetten. Hierbij
gebruik makend van jouw eigen talenten en krachten. Wij beogen hiermee kwalitatief
vakbekwame Kindercoaches op te leiden die werken en denken vanuit hun ontwikkeling en
creativiteit waardoor je iedere hulpvraag kan transformeren naar een juiste oplossing.
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Erkende hbo-opleiding
De Regenboog Academy voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort
beroepsonderwijs en is eind 2015 geauditeerd op basis van de CRKBO kwaliteitsnormen
opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland.
Het CRKBO omschrijft de procedure als volgt: In het CRKBO kwaliteitsregister kunnen
onderwijsinstellingen worden ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor
Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een
kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling). Is een onderwijsinstelling
ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling.

Voor de van De Regenboog Academy afgestudeerde Coaches
betekent het dat zij zijn gecertificeerd door De Regenboog
Academy, een goedgekeurd instituut volgens Europese wetgeving
en de Nederlandse overheid,
De CRKBO kwaliteitsaudit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort
beroepsonderwijs:
1. Zorgvuldigheidsbeginsel
2. Rechtszekerheidsbeginsel
3. Kenbaarheidsbeginsel
4. Redelijkheidsbeginsel
5. Betrouwbaarheidsbeginsel
Ons instituut voldoet daarmee aan de 'strenge kwaliteitsnormen'
gesteld door het CPION en is goedgekeurd voor inschrijving in het
kwaliteits-register CRKBO, dat tevens inhoudt dat we al onze trainingen
en opleidingen BTW-vrij mogen aanbieden.
Beroepsverenigingen
De opleiding therapeutisch kindercoach op holistische basis is door beroepsverenigingen de
NFG en CAT erkend. Beide beroepsverenigingen zijn een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals die werkzaam zijn in het complementaire
psychosociale werkveld en bewaken de kwaliteit van de aangeboden zorg.
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Coachen
Tijdens de opleiding ga je op verschillende niveaus ervaren wat coachen inhoudt en wat het
zo bijzonder maakt. En, hoe het coachen zich onderscheidt van begeleiden, behandelen en
adviseren.
In de opleiding leer je uit te gaan van het kind en ruimte creëren voor het kind om zichzelf te
mogen zijn waardoor het kind zichzelf op zijn of haar persoonlijke en unieke wijze kan
ontwikkelen.
Therapeutisch kindercoach op holistische basis worden en kinderen coachen is een prachtige
uitdaging en het is vooral de consequentie van je eigen houding dat jou onderscheidt van
andere coaches. Het volgende uitgangspunt is daarom de kern van de opleiding:

‘Je leert een kind begrijpen, wanneer je jezelf leert begrijpen’
Gedurende de opleiding word jij als student klaar gestoomd met als doel te kunnen werken
met jouw kwaliteiten, talenten en krachten (sterke punten).
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"Terugkijkend op de opleiding heeft
het mij veel inzichten gebracht als
mens en als moeder!
Ik heb de inzichten niet alleen
gekregen, er is tijdens de opleiding
ook iets mee gedaan zodat ik verder
kon groeien tot een volwaardig
coach en rijker mens.
Door de vele
verschillende
methodieken
tijdens de
opleiding kan ik
zeggen dat ik
voor mijn clienten,
zowel volwassene als kind,
maatwerk kan leveren."
Yvonne Appeldoorn - Oud-student
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De studieopbouw
De opleiding therapeutisch kindercoach biedt vele modules waarin je inzichten, zienswijzen,
oefenmateriaal, ervaringen, verdieping en handvatten zult ontwikkelen.
Reflectie op de eigen grondhouding als kindercoach neemt hierbij een centrale plaats in.
Hierdoor neemt jouw zelfkennis toe, word jij steeds meer autonoom in je werkwijze en
word jouw referentiekader ruimer. Je leert maatwerk te leveren aan ouders en kinderen
vanuit kennis en gebaseerd op ervaring. Tevens leer je hoe je een bloeiende praktijk
opbouwt.
Onderwerpen die worden behandeld zijn :
kinderpsychologie, ontwikkelingspsychologie, antroposofie, NLP coaching technieken,
spiegelen, meditatie en visualisatie, energetisch werken, verbale en non-verbale
communicatie, coaching en cognitieve coaching, therapeutisch tekenen, kindermassage,
lichaamsgericht werken en coachen, systemisch werken en coachen, hoog gevoeligheid,
familieopstellingen, chakraleer en chakra voetmassage, emotioneel evenwicht,
aromatherapie, en case-trainingen.

Kortom: op alle gebieden word je ‘lenig’ en breed inzetbaar als
professioneel kindercoach!
De groepen
Het aantal deelnemers in de opleiding bestaat uit maximaal twintig personen. Zo kunnen
we zeker stellen dat iedere student voldoende persoonlijke begeleiding krijgt.

Therapeutisch kindercoach op holistische basis
Het niveau van de opleiding therapeutisch kindercoach op holistische basis is HBO en
ervaringsgericht opgesteld.
We leiden je op tot een hoogwaardig, professioneel therapeutisch kindercoach op
holistische basis middels het aanbieden van een veelzijdig pakket methodieken.
De modules zijn ontwikkeld en gericht op praktijkgerichte oefeningen en opdrachten.
Zowel inhoudelijk als praktisch word je voorbereidt op het examen. Na het behalen van

De Regenboog Academy - Opleiding holistisch kindercoach

Pagina 18

het erkende diploma, kun je dan ook onmiddellijk aan de slag als werknemer of
zelfstandig ondernemer (ZZP’er).

Het diploma
De opleiding wordt afgesloten met een examen en bestaat uit 3 delen, te weten:
1. Een theoriedeel waarmee kennis en inzicht worden getoetst
2. Een praktijkdeel waarmee de mate van beheersing van de kindermassage wordt
getoetst
3. Een eindopdracht waarbij de kennis en zelfreflectie getoetst wordt door een eigen
ingebrachte casuïstiek.
Als je alle modules met een voldoende afrondt, ontvang je het erkende diploma
‘therapeutisch kindercoach op holistische basis' van De Regenboog Academy.
Examengarantie
Mocht je onverhoopt niet slagen voor je examen, en je hebt wel alle lessen gevolgd, dan
mag je het examen eenmalig kosteloos overdoen.
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De inhoud
Tijdens de opleiding maak je kennis met de holistische visie dat het raamwerk vormt voor de
verschillende lesonderdelen. Je leert werken vanuit een aantal basale aannames over de
relatie tussen coach en de cliënt, over effectief werken, over de aard van problemen,
oplossingen en veranderingsprocessen. We hanteren daarbij een integratieve aanpak.

Basisfilosofie en werkmodel
De verschillende stromingen zijn onder meer het oplossingsgericht coachen,
lichaamsgericht werken, systemisch werken, Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en
positieve communicatie. Daarnaast ontwikkel je een stevige basiskennis op het gebied
van ontwikkelingspsychologie, opvoedkunde, aromatherapie en energetisch werken.
We hebben de theorie en methodieken uit verschillende stromingen in de lesstof
bijeengebracht in een samenhangend geheel. De werkvormen die samenhangen met de
gehanteerde methodieken kunnen worden toegepast in het werken met kinderen,
jongeren, volwassenen en (gezin)systemen. In een aantal lesonderdelen hebben we
ervoor gekozen om methoden en werkvormen te koppelen.

De attitude van de coach
Een professionele attitude is essentieel voor het aangaan van een effectieve werkrelatie
met jouw cliënten. Als coach toon je interesse en empathie en houdt je tegelijkertijd
voldoende afstand. Hierdoor kan de cliënt ten volle gebruik maken van de eigen
mogelijkheden en hulpbronnen. Via zelfonderzoek en observaties van anderen krijg je
zicht op jouw sterke kanten en ook jouw valkuilen. Je leert hoe je een evenwichtig kader
kunt creëren, waarbinnen je jouw natuurlijke kracht optimaal kunt benutten.
Onderwerpen:


Overdracht en tegenoverdracht



Spiegelen van gedrag
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Respectvol en empathisch communiceren
De basis voor iedere vorm van coaching is het gesprek. De kwaliteit van het gesprek
heeft grote invloed op de kwaliteit van de relatie die je met jouw cliënt hebt. Je leert een
relatie op te bouwen die zich kenmerkt door wederzijds respect, vertrouwen,
invoelingsvermogen en echtheid. In de lesstof zijn krachtige technieken uit positief
communiceren en het Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) opgenomen.
Onderwerpen:


Verbaal en non-verbaal afstemmen, volgen en leiden.



Actief luisteren en luisterhouding.



Samenvatten en parafraseren.



Initiatief nemen.



Gespreksvoortgang stimuleren.



Mening geven en assertiviteit.



Omgaan met meningsverschillen en conflicten.



Omgaan met feedback.

Coaching en consult
Hoe creëer je een goed verlopende coaching? Dit doe je door stevig contact te maken
en een duidelijke werkrelatie te bevorderen. Hierdoor is voor alle betrokkenen vanaf het
begin helder wat de inzet wordt van de coaching, volgens welke methodiek gewerkt zal
worden en onder welke voorwaarden dit het best kan gebeuren. Daarbij is het belangrijk
om zicht te krijgen op factoren die belemmerend kunnen werken in de coaching. Deze
kunnen te maken hebben met onrealistische verwachtingen, morele bezwaren, de eigen
vaktechnische kennis of de aard van de problematiek. In alle gevallen is een zorgvuldige
door- of terugverwijzen belangrijk.
Onderwerpen:


Valkuilen bij coaching.



Opzetten coachingstraject.



Richtlijnen voor een kort verslag.



Concrete coachvragen.



Persoonlijk actieplan.
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Meldcode en ethiek
Elk mens, dus ook elke professional, krijgt te maken met keuzes en dilemma’s. Wanneer
zich een (ethisch) dilemma voordoet, wordt de coach geacht een zorgvuldige afweging
te maken alvorens tot actie over te gaan. Hierbij spelen de persoonlijke normen en
waarden, alsook de beroepsethiek een rol.
Specifiek gaan we tijdens dit hoofdstuk in op het thema huiselijk geweld en
kindermishandeling, waarin ethische dilemma’s, persoonlijke opvattingen en het
wettelijk kader een rol spelen.
Onderwerpen:


Ethisch handelen en ethische dilemma’s



Ethische gedragscode voor coaches



Pluis - niet pluis



Werken met de meldcode

Ontwikkelingspsychologie en opvoedkunde
Tijdens de opleiding krijg je inzicht in de ontwikkelingsfasen die mensen doormaken en
de levenstaken die daarmee samenhangen. Al deze fasen hebben hun eigen dynamiek,
kennen hun eigen uitdagingen en groeimomenten. Samen vormen ze de context
waarbinnen we opgroeien en volwassen worden. De levensthema’s die we allemaal
hebben, krijgen in deze verschillende fasen hun eigen accenten. Hoe we een bepaalde
fase doorlopen, is van invloed op wat we in de volgende fase tegenkomen en hoe we
daarmee omgaan. Kennis van dit proces helpt je als coach de problematiek te
doorgronden en passende steun te bieden aan kinderen, hun ouders en andere
betrokken.
Onderwerpen:


Stromingen in de (ontwikkelings)psychologie.



Levensfasen, bijbehorende thematiek en levenstaken.



Adaptieve systemen: systemen die ons gedrag rondom een bepaalde levenstaak
organiseren.



Ontwikkeling van motoriek en brein.
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Systeemgericht werken
In onze visie kunnen vraagstukken niet los gezien worden van het systeem (het gezin, de
school, het team, de organisatie etc.) waarin ze zich voordoen. Daarom ligt in de
coaching de focus niet alleen op het individu en wat hem beweegt, maar besteden we
juist aandacht aan de invloed van het systeem en de interactie tussen de onderlinge
gezinsleden. Interventies richten zich vooral op het verbeteren van de onderlinge
interactiepatronen, gedragsverandering en communicatietraining.
Onderwerpen:


Structuur van een systeem



Het belang van het gezin



De omgeving van het kind



Het kindproces en de visie van de ouders



Opvoedgesprekken met ouders



Communicatie in de relatie



Spiegelen van gedrag

Kracht van het onbewuste
Gedrag wordt voor een belangrijk deel gestuurd door het onbewuste. Onbewuste
gevoelens, gedachten en emoties beïnvloeden ons bewuste gedrag. Tijdens de opleiding
leer je hoe je de cliënt kunt begeleiden bij het zoeken en beleven van hulpbronnen,
kwaliteiten en mogelijkheden die vaak onbewust aanwezig zijn. Omdat het onbewuste
zo ontvankelijk is voor beelden, maak je bij deze innerlijke zoektocht gebruik van
verschillende verbeeldingstechnieken als metaforen en visualisaties.
Onderwerpen:


Meditatie



Affirmatie



Visualisatie
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Vitaliteit en weerbaarheid
Vitaliteit is het vermogen om met plezier prestaties te leveren en soepel om te gaan met
veranderingen. Het is de optelsom van levenskracht, energie, actie, veerkracht, fitheid,
ontspannenheid en bevlogenheid. Weerbaarheid gaat over opkomen voor jezelf en het
stellen van grenzen met behulp van woorden en het gebruik van het lichaam. Tijdens de
opleiding leer je hoe je jouw cliënten kunt begeleiden bij het vergroten van hun vitaliteit
en weerbaarheid. Tevens onderzoek je hoe jouw eigen vitaliteit en weerbaarheid kunt
versterken in jouw werk als therapeutisch kindercoach op holistische basis.
Onderwerpen:


Lichaamsbewustzijn



Ademhaling en houding



Spanning en ontspanning



Gronden en centreren



Grenzen voelen en aangeven
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Specialisatie
Kindercoach lichaamsgericht werken
Tijdens de specialisatie ervaar je welke impact de holistische massage heeft. Kinderen
die dagelijks 15 minuten worden aangeraakt, groeien sneller en o.a. het
spijsverteringsstelsel is meer ontspannen, dit heeft te maken met het beter functioneren
van het autonome zenuwstelsel, waardoor er meer goede voedingstoffen uit voeding
gehaald worden. Het stresshormoon adrenaline en cortisol neemt af en endorfine en
oxytocine nemen toe. Massage maakt sterker op fysiek, cognitief, sociaal en emotioneel
niveau.
Gevoelige kinderen die moeite hebben om zelf de informatie en prikkels te verwerken
kunnen dus heel goed door hun ouders ondersteunt en begeleid worden om meer te
rust, ontspanning en lichaamsbewustzijn te ervaren door middel van lichaamswerk als
bijv. massage, ademhalingsoefeningen en/ of meditatie in combinatie met
aromatherapie. Hoe beter de hechting tussen ouder en kind is, hoe sterker de verbinding
tussen hen is en hoe beter de ouder zal begrijpen wat het kind nodig heeft. En hoe
sensitiever de ouder afgestemd is op zijn kind, hoe responsiever de ouder zal reageren
op zijn behoeften.
Wat we zien in de praktijk is doordat ouders leren werken met de methodieken en zich
de kennis van het lichaamswerk en aromatherapie eigen maken, ouders zelf (ook)
rustiger worden en met name zelfverzekerder omdat ze kennis en handvatten dragen in
het begeleiden van het kind.
Onderwerpen:


Holistische massage



Lichaamsgericht werken



Lichaamsgericht coachen



Therapeutisch tekenen



Meditatie



Kind ontwikkeling



Aromatherapie



Hechting



Grenzen
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Specialisatie
Kindercoach systemisch werken
Tijdens de specialisatie systemisch werken en coachen leer je te kijken op welke manier
men verstrikt is geraakt in het systeem, het gezin van herkomst. Je werkt als holistisch
coach met de achterliggende dynamiek die de persoon in het huidige functioneren
belemmert. Hiermee creëer je een dieper bewustzijn van de drijfveren, angsten en
belemmeringen.
Je draagt patronen met je mee vanuit je eigen persoonlijke geschiedenis en vanuit je
biologische familie. Zelden weten we bewust wat onze patronen zijn. Opstellingen
helpen om deze verborgen of half bewuste verbanden inzichtelijk te maken en bieden
mogelijke wegen om op een liefdevolle manier los te komen uit deze verstrikking.
Deze specialisatie biedt je tal van handvatten om gezinnen en kinderen goed en
adequaat te begeleiden. Je leert welke methodieken je in kunt zetten als er verstoringen
zijn op familie systemisch niveau, je kunt gebruik maken van therapeutisch tekenen,
coachkaarten, aromatherapie, lichaamswerk en werken met opstellingen.
Onderwerpen:
Systemisch werken - Systemisch coachen - Familieopstellingen - Therapeutisch tekenen
Aromatherapie - Werken met coachkaarten - Kind ontwikkeling - Hechting - Grenzen
Wat kan er worden bereikt met de Systemisch benadering op individueel niveau?


Bewust worden van persoonlijke en individuele thema’s bij ouders en andere
opvoeders/begeleiders.



Oplossen van emotionele blokkades door systemische interventies.



Kennis van de werking van familiesystemen.



Leren omgaan met weerstand en onvermogen bij kinderen.



Afstemmen op behoefte van kinderen.



Leerstuk van wat binnengesloten en van wat buitengesloten is.



Inzicht in integratie van het systemisch werken en denken binnen de
opvoedpraktijk van opvoeders/begeleiders van kinderen.
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De methodieken nader bekeken
Als aanbieder van de opleiding therapeutisch kindercoach zijn we uniek in het aanbieden
van lichaamswerk, familie opstellingen en systemisch coachen binnen de te leren
methodieken.
Waarom we voor deze unieke methodieken hebben gekozen: Liefdevol aanraken is
essentieel, waardevol en nodig voor de groei en ontwikkeling van het kind. Er zijn
situaties denkbaar waarin het voor een kind heel prettig kan zijn om gemasseerd te
worden. Denk aan onrust, moeilijk in kunnen slapen of ontspannen, spanningshoofdpijn,
na herstel van ziekte, enz. Naast dat het gewoon heerlijk is voor een kind om een fijne
massage te ontvangen, werkt het succesvol op allerlei uiteenlopende klachten, zoals
lichamelijke klachten, eczeem, vermoeidheid, hyperactief gedrag, slecht eten,
darmproblemen, agressief gedrag of heel stil en teruggetrokken gedrag, bedplassen en
concentratieproblemen. Vooral de klachten zonder een directe aanwijsbare reden,
blijken het gemakkelijkst op te lossen met een kindermassage.
Door familie opstellingen, systemisch coachen en lichaamsgericht werken te combineren
kun je de dynamiek in een gezin helen en transformeren. Het lichaamsgericht werken
kan bijdragen aan het herstellen van verbinding en vertrouwen, beide spelen een grote
rol bij het ontwikkelen van een goede hechtingsrelatie tussen ouder en kind, vooral de
eerste twee jaar zijn belangrijk. Wanneer ouders vertrouwen hebben in hun rol als
ouder, ontwikkelt de baby een gevoel van veiligheid en kan er makkelijker verbinding
gemaakt worden. Bij een verstoring in de hechtingsrelatie tussen ouder en kind kan je de
ouders, middels het helende effect van het lichaamsgericht werken, leren opnieuw te
verbinden met het kind. Kunnen inzichten verkregen worden vanuit de dynamiek van
het systemisch coachen en familie opstellingen waardoor de ouder vanuit bijvoorbeeld
een gemiste een ouderrol, zijn plek weer innemen.
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Lichaamsgericht werken kan natuurlijk een prachtige aanvulling zijn als je een eigen
massage praktijk hebt. Je hoeft geen massage achtergrond te hebben om
lichaamsgericht werken te leren.
Naast lichaamsgericht werken leer je ook vele andere methodieken zoals:

Toegepaste psychologie
Toegepaste psychologie gaat uit van het gebruiken van psychologische principes en
theorieën om problemen in verschillende gebieden op te lossen. Je leert waarom men
handelt en voelt zoals men doet en je leert hoe je dit gedrag kan beïnvloeden.

Kinderpsychologie
Het belangrijkste doel van de kinderpsychologie is het verlenen van hulp aan kinderen
met problemen en hun ouders. Je leert vanuit de fase waarin de cliënt zich bevindt de
ontbrekende behoeften te interpreteren en hoe deze te beïnvloeden.

Communicatie
Communicatie is er altijd. Een therapeutisch gesprek is gebaseerd op diverse
gesprekstechnieken zoals: Houding, inlevingsvermogen, vertrouwen, begrip, luisteren,
samenvatten etc. Een belangrijk onderdeel is het kerngesprek. Onder een probleem,
klacht, kwaal ligt altijd een diepere oorzaak. Middels gesprekstechnieken als doorvragen
en open vragen stellen gaat de coach op zoek naar de kern van het probleem. Dus niet
het symptoom wordt uiteindelijk aangepakt, maar de oorzaak. Naast de reguliere
gesprekstechnieken leert de student het gebruik van non-verbale communicatie en
positieve kindercommunicatie.

Neuro Linguïstisch Programmeren
Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een beproefde methode om effectief te
communiceren. NLP is gebaseerd op het principe dat bepaalde overtuigingen en
denkpatronen tot de meest optimale communicatie leiden. In de NLP wordt er van uit
gegaan dat elk ongewenst gedrag te veranderen is. Alles komt voort uit overtuigingen.
Een overtuiging is niets meer dan iets wat je ooit voor waar hebt aangenomen en waar
je naar bent gaan handelen. Je kunt dus ook zomaar op een ander moment in je leven
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iets nieuws, iets anders voor waar aannemen: een nieuwe gewenste overtuiging die je
niet belemmert in je doen en laten.

Spiegelen van gedrag
Kinderen van deze tijd hebben heel sterk de onbewuste neiging om gedrag van hun
ouders of hun omgeving te spiegelen. Het verdriet of de stress wat ouders in zich
hebben wordt door de kinderen ervaren. Het kind spiegelt dit door; druk gedrag, ruzie
maken, driftbuien, agressie, slapeloze nachten etc.. Onbewust confronteren ze de
ouders met hun eigen angsten, tekortkomingen en behoeftes waar misschien niet aan
voldaan (kan) word(en).

Het coachingstraject
Alle facetten van een coachingstraject worden in deze les uitvoerig besproken. Je leert
zelfstandig een coachingstraject op te zetten vanaf de hulpvraag, communicatie, dossier
opbouw, informed consent, gebruik methodieken, protocollen, beroepsethiek,
verslaglegging en leert hierbij verantwoordelijkheid te nemen over de gemaakte keuzes
en zelfreflectie ontwikkelen.

Holistisch werken
Holistisch werken is weliswaar geen methode maar een visie op de mens. Je leert de
hulpvraag volgens de holistische zienswijze te bekijken met aandacht voor het lichaam,
de ziel en de geest van ieder individu waarmee je werkt. Binnen de holistische visie leer
je te werken met al jouw zintuigen, (onderbuik)gevoel en energie. Daarnaast leer je de
uit de antroposofie afkomstige constitutiebeelden te herkennen.

Therapeutisch tekenen
Therapeutisch tekenen is een creatieve vorm waarin het kind zijn gevoel laat zien
wanneer hij dit zelf niet onder woorden kan brengen of zich er niet van bewust is. Door
de tekening te vertalen kan een diepgeworteld trauma aan het licht komen.
Therapeutisch tekenen biedt ook diepgaande tekenprocessen aan op het gebied van
zelfonderzoek, bestaansrecht en verwerken van verliezen en oud zeer. Het zelf tekenen
helpt je weer te vernieuwen en bewust te worden van jouw kwaliteiten, blinde vlekken,
overtuigingen en valkuilen.
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Meditatie en visualisatie
Meditatie en visualisatie helpen je stoppen met teveel te denken en waarbij je het
ongebruikte deel van je geest leert te gebruiken. Hierdoor ontstaat meer innerlijke
vrede. Je leert hoe te mediteren, een meditatie te begeleiden zowel bij volwassenen als
kinderen en leer je een op de hulpvraag gerelateerde meditatie/visualisatie te schrijven.

Energetisch werken en chakraleer
Het chakrasysteem, en daarmee het gehele holistische lichaam, functioneert het beste
als elk individuele chakra in balans is en met elkaar in balans zijn. Je leert de chakra’s en
het energieveld te voelen en in balans te brengen door een chakravoetmassage en
energetisch reinigen en -werken.

Emotioneel evenwicht
Emotioneel Evenwicht is een unieke en revolutionaire methode dat is gebaseerd op de
klassieke Oosterse geneeskunde. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat psychische en
emotionele klachten, waar de oorzaak onverwerkte emoties zijn, een verstoring in het
energiesysteem zijn. Door het kloppen op de acupressuurpunten wordt het
energiesysteem in balans gebracht en verdwijnen de klachten. Onderzoek laat zien dat
tijdens en na EE er aantoonbare fysiologische veranderingen plaatsvinden.
Stresshormonen worden hierdoor positief beïnvloed.

Grenzen stellen
Het stellen van grenzen is noodzakelijk en niet alleen in de opvoeding. Zonder grenzen
ontwikkelt een kind zich tot een onevenwichtige persoonlijkheid, die niet geleerd heeft
rekening te houden met anderen. Je leert jouw eigen grenzen te bewaken en de
relevantie van het stellen van grenzen adequaat over te brengen aan de
ouders/verzorgers en geeft hierbij handvatten en tips.

Innerlijk kind
Het hoofdstuk Innerlijk kind geeft je een handvat voor het begrijpen en het kunnen
plaatsen van jouw angsten en onvermogens. De zachtheid en gevoeligheid van de
innerlijk kind benadering stelt je in staat toegang te krijgen tot diepe gevoelens die
begraven hebben gelegen en die moeilijk aan de oppervlakte kunnen komen in andere
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therapieën. Dit hoofdstuk is gericht op jouw zelfreflectie en zelfinzicht. Indien een
therapeutisch kindercoach op holistische basis in staat is te reflecteren kan deze
vervolgens ook sensitief handelen en daarmee een betere coach zijn.

Aromatherapie
Aromatherapie is een holistische therapie waarbij gebruik gemaakt wordt van
etherische, of ook wel genoemd, essentiële oliën. Je leert de eigenschappen van diverse
etherische oliën en kan deze in zetten in jouw praktijk, o.a. tijdens een massage, en
volgens een protocol voor te schrijven voor thuisbehandeling.

Holistische massage
Masseren is heel waardevol voor de groei en ontwikkeling van het kind. Er zijn situaties
denkbaar waarin het voor een kind heel prettig kan zijn om gemasseerd te worden. Denk
aan onrust, moeilijk in kunnen slapen of ontspannen, spanningshoofdpijn, na herstel van
ziekte, enz. Naast dat het gewoon heerlijk is voor een kind om een fijne massage te
ontvangen, werkt het succesvol op allerlei uiteenlopende klachten, zoals lichamelijke
klachten, eczeem, vermoeidheid, hyperactief gedrag, slecht eten, darmproblemen,
agressief

gedrag

of

heel

stil

en

teruggetrokken

gedrag,

bedplassen

en

concentratieproblemen. Vooral de klachten zonder een directe aanwijsbare reden,
blijken het gemakkelijkst op te lossen met een holistische massage. Je hoeft geen
massage achtergrond te hebben om de holistische massage te leren.

Systemisch coachen
Systemisch coachen is een coaching die is gebaseerd op het feit dat er een interactie
bestaat tussen lichaam, gevoel, energie en denken. Dat houdt in dat een lichamelijke
klacht gekoppeld kan worden aan een van de drie andere aspecten. Andersom kunnen
geestelijke klachten of storingen in de energiestroom van het lichaam leiden tot
lichamelijke klachten.
In deze module leer je om snel en in eenvoudige stappen de oorzaak van de klacht te
achterhalen en stress, onverwerkte ervaringen en emoties op te heffen en/of te
verminderen. Je leert met de direct toepasbare technieken hoe je jouw cliënt in zijn
kracht kunt zetten en leert handvatten aan te reiken om op momenten dat men uit
balans raakt weet hoe deze te resetten.
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Familie opstellingen
Een familieopstelling is een intensieve, krachtige manier van werken en maakt patronen
en onbewuste bindingen in het familiesysteem zichtbaar. Een opstelling richt zich vooral
op de laag van de ziel. Het wil mensen bewust maken van hun loyaliteit aan hun familie
van herkomst. Het uitgangspunt is dat mensen als kind -onbewust en uit liefde – de
problemen van hun ouders of de familie op zich genomen hebben en dit kan hen
moeilijkheden bezorgen in hun leven. Er wordt gekeken naar de invloed van de
familieziel op het individu.
De Familie opstelling laat ons op de snelst denkbare wijze inzien welke rol of positie we
in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen.
Een methodiek met heel veel praktische oefeningen, die je meteen ervaart en
integreert.

Praktische bedrijfsvoering
In dit hoofdstuk ontvang je veel informatie en tips over de wet en regelgeving in
Nederland m.b.t. het opzetten van een eigen onderneming. Naast alle opstartfacetten
worden er ook tips gegeven hoe een onderneming succesvol te maken en te houden.
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Het studieprogramma
De opleiding heeft

een variabel startmoment. Meld je je aan voor de opleiding

therapeutisch kindercoach op holistische basis, dan wordt het digitale studiemateriaal
binnen 14 dagen na verwerking van de inschrijving verzonden.
Ongeacht de start van de lesdagen, kun je direct beginnen met de theorie van de
opleiding. Houd in jouw agenda rekening met de data van lesdagen en de
tentamen/examens!
Tijdens de lesdagen oefen je de praktische vaardigheden op jouw medestudenten. Voor
de massagelessen is hoofdbedekking niet toegestaan. De kleding mag wel aangehouden
worden, zorg dan wel voor makkelijke, ruim zittende kleding. Vanwege de hygiëne zijn
ontblote onderarmen verplicht, net zoals je jouw horloge, armbanden en ringen afdoet
en jouw nagels kort geknipt zijn, wanneer je zelf gaat masseren.
Door de flexibele insteek van de opleiding is de studie, naast jouw dagelijkse
werkzaamheden, goed te volgen. In de praktijk ziet de opleiding er als volgt uit; er zijn 8
lesdagen, tussen de lesdagen door ben je praktisch aan de slag met thuisopdrachten via
het leerboek en doe je ervaring op door zelfstandig een kind/gezin te begeleiden. Je
leert en maakt de theorie op jouw werkplek of thuis op de bank in de voor jouw meest
geschikte tijd. De thuisstudietijd bedraagt ongeveer 10 tot 15 uur per week.
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Lesrooster
Hoofddocent: Anne Marie van Bilsen
Dag en lestijd: vrijdag/zaterdag/zondag 10.00-16.30 uur
Opleiding lichaamsgericht werken
E-learning

Toegepaste psychologie

e-learning

Holistisch werken / kinderbeelden/ Aromatherapie

1e lesdag

Holistische massage

e-learning

Energetisch werken / Kind en omgeving / Basisbehoeften

e-learning

Fases van de kindertijd / Communicatie / Opvoedgesprekken

2e lesdag

Casusbespreking / Holistische massage

e-learning
3e lesdag

Het coachingstraject / Overdracht en tegenoverdracht / Spiegelen van
gedrag
Holistische massage / Energetisch werken
Digitaal tentamen (thuis via leerplein)

4e lesdag

Praktijk examen holistische massage (op locatie)

4e lesdag

Lichaamsgericht werken en systemisch coachen met de coachkaarten

e-learning

Therapeutisch tekenen

5e lesdag

Coaching / communicatie/ Therapeutisch tekenen

e-learning

Chakra leer en chakra voetmassage

e

Chakra leer

e

7 lesdag

Chakra voetmassage

e-learning

Emotioneel evenwicht

e-learning

Grenzen stellen

e-learning

Innerlijk kind

e-learning

Meditatie en Visualisatie

8e lesdag

Meditatie en massage

6 lesdag

Digitaal examen (thuis via leerplein)
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Opleiding systemisch werken
e-learning

Toegepaste psychologie

e-learning

Holistisch werken & kinderbeelden

e-learning

Aromatherapie

1e lesdag

Holistisch en systemisch coachen

e-learning

Energetisch werken / Kind en omgeving / Fases van de kindertijd

e-learning

Basisbehoeften / Communicatie / Opvoedgesprekken

2e lesdag

Integratie coachrol holistisch en systemisch coachen

e-learning

Het coachingstraject / Overdracht en tegenoverdracht / Spiegelen van
gedrag

3e lesdag

Lichaamsgericht werken en systemisch coachen met de coachkaarten

e-learning

Grenzen stellen / Emotioneel evenwicht

e-learning

Therapeutisch tekenen

4e lesdag

Therapeutisch tekenen, boom- huis- en familie opstellingen tekenen

e-learning

Chakraleer / Meditatie en Visualisatie

e

5 lesdag

Energetisch coachen / Chakra’s balanceren

e-learning

Familie opstellingen

e

6 lesdag

Systemisch werken "De plek in het gezin van herkomst"

e-learning

Systemisch werken

e

7 lesdag

Systemisch werken "het kernverlangen vanuit het gezin van herkomst"

e-learning

Innerlijk kind

8e lesdag

Systemisch werken "De kwaliteit erkennen vanuit het gezin van herkomst"
Digitaal examen (thuis via leerplein)

Master opleiding systemisch & lichaamsgericht werken
e-learning

Toegepaste psychologie

e-learning

Holistisch werken & kinderbeelden

1e lesdag

Holistisch en systemisch coachen

e-learning

Kind en omgeving

e-learning

Kindproces

e-learning

Fases van de kindertijd

e-learning

Basisbehoeften

e

2 lesdag

Integratie coachrol holistisch en systemisch coachen

e-learning

Energetisch werken
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e-learning

Communicatie

e-learning

Opvoedgesprekken

3e lesdag

Lichaamsgericht werken vanuit de holistische visie

e-learning

Het coachingstraject

e-learning

Overdracht en tegenoverdracht

4e lesdag

Systemisch coachen met de coachkaarten

e-learning

Holistische massage

5e lesdag

Holistische visie/ Holistische massage

e-learning

Therapeutisch tekenen

6e lesdag

Therapeutisch tekenen, boom- huis- en familie opstellingen tekenen

e-learning

Spiegelen van gedrag

e-learning

Grenzen stellen

7e lesdag

Aromatherapie/ Meridianen/ Holistische massage/ Lichaamswerk

e-learning

Emotioneel evenwicht

8e lesdag

Casus gericht werken/ energetisch werken/ Holistische massage

e-learning

Familie opstellingen

9e lesdag

Systemisch werken "De plek in het gezin van herkomst"

e-learning

Het innerlijk kind
Digitaal tentamen (thuis via leerplein)
Praktijk examen holistische massage (op locatie)

10e lesdag

Coaching basisbehoeften

e-learning

Systemisch werken

11e lesdag

Systemisch werken "het kernverlangen vanuit het gezin van herkomst"

e-learning

Chakraleer & chakra voetmassage

12e lesdag

Systemisch werken "De kwaliteit erkennen het gezin van herkomst"

e-learning

Meditatie en visualisatie

13e lesdag

Chakra leer

14e lesdag

Chakra voetmassage

15e lesdag

Holistische massage/ Meditatie/ Chakra voetmassage
Digitaal examen (thuis via leerplein)

Kijk op de website voor de data!
www.opleiding-kindercoach.com
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“Als energetisch therapeute zag en ervoer ik dat ik de kinderen die bij mij in de
praktijk kwamen niet alles kon bieden wat ze voor hun proces nodig hadden. Ik
was op zoek naar een opleiding tot Kindercoach
en het holistische mocht daar niet in ontbreken.
Zo kwam ik bij de Kindercoach-opleiding bij de
Regenboog Academy. Ik vond het lesmateriaal
zeer uitgebreid, overzichtelijk en duidelijk
geschreven. Op de praktijkdagen werd de
stof besproken en was er ruim tijd voor
oefeningen en vragen. De groep waarin ik
zat was echt super. Er was veel
vertrouwen en draagkracht waardoor
we heel veel met elkaar hebben
kunnen delen en ervaren.
Het is voor mij een heel leerzaam
en uitdagend jaar geweest waar ik
nu iedere dag in mijn praktijk de
vruchten van pluk.
Suzan van der Most – oud-student
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Lesgeld
De opleiding heeft

een variabel startmoment. Meld je je aan voor de opleiding tot

therapeutisch kindercoach op holistische basis, dan wordt het studiemateriaal en de factuur
direct na verwerking van de inschrijving verzonden.
 De totale kosten voor de opleiding therapeutisch kindercoach op holistische basis
met als specialisatie lichaamsgericht werken en coachen bedraagt € 3.199,-.
 De totale kosten voor de opleiding therapeutisch kindercoach op holistische basis
met als specialisatie systemisch werken en coachen bedraagt € 3.199,-.
 De totale kosten therapeutisch kindercoach op holistische basis Master bedraagt
€ 4.750,-.
Dit tarief is inclusief:


Inschrijfgeld (€ 199,-)



Examens en herexamens



Aromatherapie opleidingspakket (€ 285,54)



Boeken: Gevoelige kinderen… en Opvoeden in deze tijd… (€ 38,90)



Gebruik digitaal leerplein



Certificaten en diploma



Onbeperkt koffie, thee en water



Digitaal lesboeken



Video trainingen



Lesdagen



Het is mogelijk de opleiding in termijnen te betalen

Betaal je de opleiding in één keer, dan ontvang je ook nog eens
een korting van € 75,-.
Studiekosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar in jouw aangifte inkomstenbelasting.
Volg je in het jaar waarover je aangifte doet een opleiding of een studie voor jouw
(toekomstige) beroep? En je voldoet aan de voorwaarden, dan mag je bepaalde
studiekosten aftrekken, bijvoorbeeld lesgeld en studieboeken. Kijk voor meer informatie
op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Het belastingvoordeel kan
flink oplopen. Het vastgestelde maximum bedraagt € 15.000,- Er geldt een drempel van
€ 250,-.
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Toelatingseisen
De opleiding Kindercoach is bedoeld voor diegene die als coach kinderen en ouders wil leren
begeleiden in de opvoeding en bij ontwikkelingsvraagstukken.
Deelnemers komen uit allerlei maatschappelijke velden: ouders, leerkrachten, artsen,
agenten, verpleegkundigen, kappers, mediators, fysiotherapeuten, yogadocenten, icters, uitvaartbegeleiders, schoonheidsspecialisten, kind- en hulpverleners, fotografen,
maatschappelijk werkers, natuurtalenten met en zonder opleidingsachtergrond,
coaches, etc.
Dat maakt de opleidingsgroepen gevarieerd en boeiend. Wat ze gemeen hebben, is dat
ze wezenlijk verschil willen maken voor kinderen en bereid zijn hier vorm aan te willen
geven.
Wat we van je vragen is;


minimaal afgeronde MBO 4-diploma



een gezonde motivatie om met kinderen te werken



bereidheid om vanuit nieuwe invalshoeken te leren



verantwoordelijkheid voor eigen leerproces



eerder opgedane kennis en ervaring onderzoeken op effectiviteit



een HBO denk- of werkniveau

Als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo 4-diploma en je voldoet aan de
gestelde kwalificaties ben je toelaatbaar tot deze hbo-opleiding.
Beschik je niet over één van deze diploma's en ben je 21 jaar of ouder, neem dan even
contact op om een toelatingsgesprek aan te vragen.
Je zult na de opleiding een zodanig samenhangende verzameling van kennis, houding en
vaardigheden kennen op het terrein van kindercoaching, dat je in staat zult zijn tot
professionele uitvoering van taken, die afgeleid zijn van het competentieprofiel
(eindkwalificatie) van de opleiding.
Na afronden van de opleiding kun je als beginnend beroepsbeoefenaar zelfstandig en
met een kritische instelling op hbo-niveau werken. In alle situaties kun je jezelf
respectvol en integer opstellen. Dit betekent dat je zorgvuldig omgaat met
vertrouwelijke, persoonlijk of gevoelige informatie. Je bent je bewust van het belang van
een integere (beroeps)houding en kent de regels op dit gebied.
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Kwaliteit, persoonlijk contact en groei
zijn de kernwaarden in de opleidingen.
Daaruit vloeien de volgende uitgangspunten voort:


Gezondheidsmodel. We gaan ervan uit dat ieder kind in principe gezond is en
mogelijkheden heeft om de ontwikkelings-taken waar het voor staat te volbrengen.
Gewerkt wordt vanuit een oplossingsgerichte visie, waarin de sterktes van het kind
centraal staan.



Opbouwen en uitbouwen van de in het kind aanwezige hulpbronnen en kwaliteiten.



Ieder kind is uniek. Het kind is in staat eigen unieke oplossingen te vinden. Je leert
inspelen op en samenwerken met het kind om tot deze oplossingen te komen.



Ontwikkeling van het kind is vooral de ontwikkeling van autonomie en verbondenheid (ruimte en grenzen). Hierbinnen leert het kind zichzelf en anderen te
waarderen en de eigen competentie te verkennen en te vergroten, te
communiceren en te handelen. Je leert een veilige en prettige situatie voor het kind
te creëren, waarbinnen het vrij de eigen mogelijkheden kan onderzoeken en
verruimen.



De ontwikkeling van het kind staat centraal. Je gaat in de opleiding ontdekken hoe
je spontane ontwikkelingsmomenten van het kind kunt herkennen en stimuleren.



Het individu binnen het systeem. Een probleem is altijd een probleem binnen een
bepaalde context. Je leert problemen te zien in samenhang met de leefsituatie en
het wereldmodel van het kind, het gezin en de cultuur.



Niet het kind (ouder, het systeem) is het probleem, maar het probleem is het
probleem.



Het kind weet de weg en kan deze ook aangeven, zij het niet altijd bewust, of met
woorden. In de opleiding leer je naar het kind te kijken, te luisteren en in te spelen
op de signalen die het geeft.
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Geweldloosheid: respect voor en vertrouwen in het kind. Werken in het tempo van
het kind, uitgaande van waar het kind is, rekening houdend met de behoeften van
het kind.



Het kind is niet de enige die zich aanpast en leert: we leren allemaal. Juist van
kinderen kunnen we veel leren en mede daarom is het hebben en tonen van
respect en waardering voor kinderen een belangrijk uitgangspunt dat we willen
overbrengen op onze studenten.

“Ik zou deze opleiding zeker aanbevelen, de opleiding
onderscheid zich met de holistische visie van andere
opleidingen. Inhoudelijke interessante en fijne stof, sluit
aan bij het nu.
Holistisch is mijn inziens wel DE manier om weer terug te
komen bij je eigen ik, je kern, jouw waarden en normen.”
Sylvia Nekeman - oud-student
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Na de opleiding
Nadat je bent afgestudeerd als therapeutisch kindercoach op holistische basis kun je aan de
slag bij; (basis)scholen, kinderdagverblijven, jeugdzorgcentra of jeugdzorginstellingen.
(nationale beroepengids red.) Veel van onze afgestudeerde kindercoaches, die al werkzaam
zijn in het veld met kinderen zoals bijvoorbeeld een Basisschoolonderwijzer(es), zetten de
geleerde methodieken in bij het contact met de kinderen.
Ambieer je een eigen praktijk? Dan biedt het ondernemerschap jou vele voordelen! Je bent
onafhankelijk, je kunt meer verdienen en je bent je eigen baas… Kortom; werken vanuit jouw
eigen flow!
Deze opleiding is een mooie stap naar jouw eigen praktijk. Bij de opleiding therapeutisch
kindercoach hoort de hoogwaardige module’ Praktische bedrijfsvoering’ waarmee we je op
weg helpen naar het opzetten en begeleiden van jouw eigen onderneming.
Hoe verdien je als kindercoach je eigen geld? Wat is het geheim van een succesvolle
ondernemer en welk verdienmodel ligt daaraan ten grondslag? De Regenboog Academy denkt
met je mee en biedt jou een verdienmodel om in je eigen praktijk naast het coachen meer
omzet te maken en extra winst te boeken.
Wij delen graag hoe je met biologische aromatherapie een duurzaam en stabiel inkomen
opbouwt, we geloven dat iedereen een leven vol overvloed en welzijn verdiend. Hoe je in rust
en vanuit strategie kan groeien en je hart kan blijven volgen. En, waarom het zo belangrijk is
om geld te verdienen te omarmen. De Rainbow Oils aromatherapie lijn geeft handvatten in
verkoop, zelfzorg en geeft je de mogelijkheid om meer omzet te genereren door verkoop van
biologische oliën op te bouwen. Daarnaast kun je een licentie behalen voor het docentschap
holistische massage waarmee je zelf massagecursussen kunt geven.
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Wie zijn wij
De regenboog is ons symbool. In tekeningen staat de regenboog voor een overgangsperiode
een verandering. Dit symboliseert prachtig onze missie om bewustwording in gang te zetten!

De Regenboog Academy verzorgt al 16 jaar opleidingen met een
holistische visie op het gebied van complementaire zorg en heeft
zich gespecialiseerd in het werken met ‘gevoelige’ kinderen.
Het lesmateriaal van de Regenboog Academy staat bekend om haar zeer complete
lesstof, de video trainingen, de oefenopgaven en de diversiteit in methodieken. Alle
opleidingsstof is geschreven door Anne Marie van Bilsen, een vakspecialist en ruim 16
jaar praktiserend kindertherapeut. Zij weet hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Je bent
dus op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen jouw toekomstige vakgebied.

Van onze studenten is ruim 98% zeer tevreden met de kwaliteit en
professionaliteit van onze opleidingen.
De kwaliteit van de opleiding wordt voor een belangrijk deel bepaald door de
deskundigheid, de ervaring en het enthousiasme van de docent/trainer. Juist om deze
redenen besteedt de Regenboog Academy veel aandacht aan de selectie, ontwikkeling
en samenstelling van het docentencorps. De docenten zijn uitstekend opgeleid,
gespecialiseerd en werkzaam in het vakgebied van de opleiding. Zij putten uit hun rijke
praktijkervaring en ondersteunen hiermee de theorie.

Onze missie en visie
Vanuit mijn passie voor, kennis, spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling werk ik mijn
kennis en ervaringen uit naar praktische handvaten, tips en, educatie. Indien je een van
mijn opleidingen of trainingen volgt, beloof ik je dat je geïnspireerd raakt en je
levenskwaliteit verbetert.
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Missie
Het is mijn missie om kennis en technieken aan te reiken aan een ieder die met kinderen
en gezinnen werkt en of wil werken om zo het beste uit mensen halen, talenten te
ontwikkelen en mensen te helpen hun ambities en dromen te realiseren.
Visie
Door een holistische bijdrage te leveren aan de maatschappij en ons als team optimaal
in te zetten, dragen wij bij aan bewustwording en zelfreflectie bij een ieder.
Bewustwording en zelfkennis brengt je als persoon in contact met eigen kracht en
competenties. Zelfkennis is een must voor een succesvolle interactie tussen jezelf en de
ander. Dit is een waardevolle bijdrage voor iedere ouder, coach of hulpverlener.
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Inschrijven
Sluit de opleiding aan bij jouw verwachtingen, schrijf je dan online in. Nadat wij het
formulier hebben ontvangen, nemen wij binnen 5 (werk)dagen contact met je op. In de
vakantieperiode kan de bevestiging van jouw inschrijving langer duren, wij vragen hiervoor
jouw begrip.
Je kunt contact met ons opnemen via 085-3031141. Wij zijn telefonisch bereikbaar op
werkdagen van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Je kunt ons ook altijd
een e-mail sturen: info@deregenboog-academy.nl
Direct naar de website: www.opleiding-kindercoach.com
Direct inschrijven: Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.
Overweeg je de erkende HBO-opleiding therapeutisch kindercoach op holistische basis
te gaan volgen? Kom dan even sfeer proeven en meld je aan voor de klassikale
introductie. Je ontvangt belangrijke informatie over de methodieken en krijg je inzicht
over de gang van zaken tijdens de studie. Zo krijg je een goed beeld van de inhoud van
de opleiding en weet je zeker dat je de juiste keuze maakt.
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“In januari 2015 ben ik begonnen met de opleiding tot therapeutisch
kindercoach op holistische basis bij De Regenboog en ben hier in juni voor
geslaagd. Het is een inspirerende periode geweest waarbij ik veel heb
geleerd en fijne, waardevolle ervaringen heb opgedaan. De manier
waarop de opleiding is verdeeld in thuis studie en lesdagen was voor mij
ideaal en goed te combineren met mijn werk- en thuis situatie. Het les
materiaal is duidelijk en overzichtelijk. De docenten nemen goed de tijd
voor de uitleg van de lessen en de vragen van de cursisten. Bij het
oefenen was er een goede begeleiding en kreeg je de nodige handvaten
om het in de praktijk zelf te kunnen gaan doen. Kortom, of het nu voor je
eigen kinderen is bedoelt of voor de start van een eigen praktijk, het is
zeker een aanrader!”
Marjan de Bruin – oud-student
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Algemene voorwaarden
1.

Definities

Opdrachtnemer

De Regenboog Academy

Opdracht

Opdracht tot het leveren dan wel opdracht tot het verzorgen van een Cursus door
De Regenboog Academy.

Cursist

De persoon die zich heeft ingeschreven of via een bedrijf is ingeschreven voor een
cursus-pakket, digitale training, online training, klassikale training, praktijk-sessie
en/of los examen

Cursusgeld

Het cursusgeld van de opleiding inclusief inschrijfgeld, het studiemateriaal en de
examengelden van examens georganiseerd door De Regenboog Academy

Cursus

Een door De Regenboog Academy verzorgd Cursus-pakket, Digitale training, Elearning, klassikale training, praktijksessie en/of los examen in welke vorm dan ook.

Cursusmateriaal

Al het materiaal, in welke vorm dan ook, dat voor uitvoering van een Cursus door
De Regenboog Academy wordt aangeboden en door Cursist kan worden gebruikt.
Met uitzondering van de kindermassage (i.v.m. de licentie).

Digitale training

Een online training die wordt afgesloten met een online eindexamen.

Direct Trainingen

Alle producten die op de websites van De Regenboog Academy. Worden gepubliceerd, zoals o.a. klassikale trainingen, digitale trainingen, e-learning en examens

E- learning

Een online training bestaande uit leermodules, oefentoetsen, eventueel een online
handboek en wel of niet met een online theorie examen of een online proefexamen
wordt afgesloten.

Leerplein

Beveiligde Digitale omgeving waar online training gevolgd kan worden.

Aanmelding

De handeling, zoals het insturen van het inschrijfformulier via een website, het
insturen van een zogenaamd aanmelding via mail, dan wel het ondertekenen van
een Vrijwilligersovereenkomst en/of schriftelijke aanmelding van een Cursist of
bedrijf waarmee een overeenkomst tot het ontvangen van een Cursus wordt
aangegaan. De aanmelding bindt de Cursist tot afname en betaling van de Cursus.

Klassikale training

Een training die klassikaal door een docent wordt gegeven en wel of niet met een
aansluitend groepsexamen wordt afgesloten

2.

Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn, voor zover hiervan niet schriftelijke afgeweken, van toepassing op alle
aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten van De Regenboog Academy.
2.2 Door Inschrijving aanvaardt cursist deze voorwaarden.
3.

Aanmelding

3.1 Aanmelding geschiedt door inzending van het ingevulde inschrijfformulier via de website, schriftelijk
per mail of door aankoop en betaling via het leerplein en/of websites.
3.2 De Regenboog Academy is niet verplicht te onderzoeken of het inschrijfformulier c.q. aankoop of
inschrijvingsmail werd ingezonden door een bevoegd persoon.
3.3 De Regenboog Academy kan aanmelding van cursist(en) afwijzen onder opgave van redenen en
mededeling aan de aanmelder.

4.

Geheimhouding en privacybeleid

4.1 De Regenboog Academy zal alle informatie m.b.t. opdrachtgever behandelen volgens de hoogst
confidentiële normen en deze niet bekend maken aan derden tenzij een wettelijke bepaling of nadere
regelgeving dit vereist. De Regenboog Academy behoudt zich het recht voor haar samenwerkingspartners
te informeren over mogelijk relevante informatie nodig voor levering van de overeengekomen diensten.
Zie pagina 12 voor ons privacy beleid.
4.2 Indien tijdens een van onze klassikale opleidingen, workshops en assessment sprake is van
geheimhouding over enig onderwerp waarbij het Intellectuele Eigendom in het geding is, ingebracht door
de docent of een van de cursisten, zullen de overige cursisten zich hier aan houden. Met de akkoord
verklaring van deze Algemene voorwaarden belooft de cursist geheimhouding van wat hij/zij binnen de
opleiding wordt toevertrouwd, hem/haar bekend wordt, of waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter
moet begrijpen.
4.3 Vanuit het oogpunt op toekomstige opdrachten en intervisies kunnen de door cursist opgegeven
naam, e-mailadres, telefoonnummer en woonplaats gedeeld worden met de overige studenten uit de
klassikale groep. Indien je hier bezwaar tegen hebt kun je dit op voorhand kenbaar maken bij het
secretariaat t.a.v. Sabine Holleman: secretariaat@deregenboog-academy.nl
5.

Aantal inschrijvingen klassikale cursussen

De Regenboog Academy behoudt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvingen voor een cursus
daartoe aanleiding geeft, afwijzend over jouw inschrijving te beslissen. Indien het aantal inschrijvingen
daartoe reden geeft is de Regenboog Academy gerechtigd om cursussen door te schuiven naar een latere
datum of geen doorgang te laten vinden. Cursussen vinden slechts doorgang bij voldoende deelname dit
uitsluitend ter beoordeling van De Regenboog Academy. In dat geval ontvangt de cursist uiterlijk één week
voor aanvang van de cursus bericht en zal het reeds betaalde inschrijfgeld en cursusgeld worden
gerestitueerd.
6.

Cursusregels klassikale cursussen

Iedere cursist(e) dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die De Regenboog Academy
in het algemeen heeft genomen. Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door
de docent verdere deelneming aan de les en de volgende lessen worden geweigerd.
7.

Aanvang klassikale cursussen

Cursist dient minimaal 15 minuten voor aanvangstijd van de klassikale training, praktijksessie c.q. examen
aanwezig te zijn.
8.

Te laat komen klassikale cursussen

8.1 Nadat de klassikale lesdag, praktijksessie c.q. examen is gestart, heeft de docent , instructeur c.q.
examinator het recht cursist de toegang tot de klassikale lesdag, praktijksessie c.q. examen te weigeren.
8.2 Indien cursist wordt toegelaten, wordt de verloren tijd niet gecompenseerd.
9.

Regels tijdens klassikale cursussen

9.1 Cursist dient de aanwijzingen van docent c.q. instructeur op te volgen. Indien cursist de aanwijzingen
van docent c.q. instructeur niet strikt opvolgt, heeft de docent c.q. instructeur het recht de deelname van
cursist aan de klassikale training c.q. praktijksessie ongeldig te verklaren.
9.2 Cursist dient zich aan eventuele huisregels van de locatie te houden.
9.3 Roken in de ruimte van de klassikale training c.q. praktijksessie is verboden.
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9.4 Draagbare audio- apparatuur en/of communicatiemiddelen (mobiele telefoon, semafoon, buzzers
e.d.) moeten worden uitgezet.
9.5 Cursist dient er voor te zorgen dat andere cursisten tijdens de klassikale training c.q. praktijksessie
geen hinder van cursist ondervindt. Wanneer cursist hinder veroorzaakt heeft de docent c.q. instructeur
het recht de deelname aan de klassikale training c.q. praktijksessie onmiddellijk te beëindigen en ongeldig
te verklaren.
10. Verzuim klassikale cursussen
Absentie van een cursist tijdens de lesdag ontheft de cursist niet van de verplichting tot betaling. Verzuim
van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld.
Gemiste lesdagen worden niet ingehaald of omgeboekt.
11. Cursus & cursusmateriaal
11.1 De Regenboog Academy geeft de cursus aan haar cursisten op de wijze, zoals omschreven op de
website.
11.2 Cursist mag het lesmateriaal op welke wijze dan ook niet vermenigvuldigen en/of openbaar maken.
Cursist mag het lesmateriaal uitsluitend zelf gebruiken. Het auteursrecht van het lesmateriaal berust bij De
Regenboog Academy.
11.3 De toegang tot de digitale certificeringstoetsen via de digitale leeromgeving vervalt na 3 jaar.
11.4 De toegang tot de digitale leeromgeving die deel uitmaakt van een opleidingspakket sluit; na het
succesvol afronden van de praktijksessie c.q. (extern) schriftelijk examen, danwel één maand na de
eindopdracht, danwel 3 jaar na inschrijving van de opleiding.
12. Prijzen en betaling
12.1 Alle opleidingsdiensten van De Regenboog Academy zijn vrijgesteld van BTW Hoog of Laag.
12.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren, zoals
materiaalkosten, lonen en van overheidswege opgelegde heffingen. Bij wijziging van een of meer van deze
factoren is De Regenboog Academy gerechtigd haar prijzen aan te passen- met dien verstande- dat als de
prijsaanpassing binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst 10% of meer bedraagt,
aan de cursist het recht toekomt om onder betaling van het reeds gepresteerde de overeenkomst te
ontbinden.
12.3 Facturen dienen uiterst 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij op de factuur uitdrukkelijk
anders wordt vermeld. Cursist is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
12.4 Indien de op de factuur vermelde betalingstermijn wordt overschreden, is cursist, zonder dat van De
Regenboog Academy enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag
wettelijke vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de
hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend. Indien de wettelijke rente
hoger is dan zal deze gelden. Indien na aanmaning door De Regenboog Academy betaling alsnog uitblijft,
heeft De Regenboog Academy bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in
rekening te brengen. Daarbij zal De Regenboog Academy de consument bij genoemde aanmaning nog
minimaal een termijn van veertien dagen geven om alsnog te betalen. In geval van liquidatie, faillissement,
beslag of surseance van betaling van de cursist zijn de vorderingen van De Regenboog Academy op de
cursist onmiddellijk opeisbaar.
12.5 Bij niet tijdige betaling van het cursusgeld is De Regenboog Academy gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden en een vergoeding van het reeds door De Regenboog Academy gepresteerde en eventuele
schade in rekening te brengen.

De Regenboog Academy - Opleiding holistisch kindercoach

Pagina 49

12.6 Alle kosten die De Regenboog Academy moet maken voor incasso van niet betaalde facturen zijn
voor rekening van cursist.
12.7 De Regenboog Academy heeft te allen tijde het recht de levering van de cursus op te schorten zolang
cursist de factuur nog niet heeft betaald.
12.8 Indien een bedrijf of instelling de kosten van de student vergoedt, blijft de student zelf aansprakelijk
voor de betaling. Aangeraden wordt daarom een schriftelijke bevestiging van het bedrijf of instelling te
vragen. De student is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het
factuuradres anders luidt dan het huisadres.
12.9 Alleen voor particulieren is het mogelijk om in termijnen te betalen en wordt per maand een
termijnfactuur verzonden waarbij het eerste termijn:
- uiterst 14 dagen na factuurdatum dient te zijn voldaan, tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders
wordt vermeld.;
- bij aanschaf van een digitale cursus dient te zijn voldaan, om de leerstof te kunnen downloaden van
de websites.
Alle volgende betalingen dienen maandelijks uiterst 14 dagen na termijnfactuurdatum te zijn voldaan. De
termijnfacturen stoppen automatisch na betaling van het laatste termijn.
12.10 Bij betaling in termijnen worden de volgende kosten in rekening gebracht:
- termijnbetalingen t/m 8 termijnen € 75,- termijnbetalingen v.a. 9 t/m 16 termijnen € 150,- termijnbetalingen v.a. 17 t/m max. 24 termijnen € 225,12.11 Alle facturen worden digitaal verzonden. Betalingen geschieden via overboeking op
rekeningnummer: NL95RABO0104164123 t.n.v. De Regenboog onder vermelding van klantnummer en
factuurnummer of via een iDEAL link in de ontvangen e-mail.
13. Cursusuitvoering
13.1 Toelating tot een cursus - zowel klassikaal als digitaal - geeft geen garantie dat cursist de cursus
succesvol zal afronden.
13.2 De cursist bepaald zelf of hij/zij over voldoende kennis en/of vooropleiding beschikt om de cursus
succesvol af te kunnen ronden.
13.3 Indien het aantal aanmeldingen voor de klassikale cursusdagen daartoe naar het oordeel van De
Regenboog Academy aanleiding geeft, is De Regenboog Academy gerechtigd de cursus te combineren met
één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip
te laten plaatsvinden.
13.4 Het programma van de klassikale cursussen c.q. praktijksessie staat gepubliceerd op de website.
13.5 Het is docent c.q. instructeur toegestaan van het gepubliceerde programma af te wijken als dit in het
belang is van het merendeel van de deelnemers aan de klassikale training c.q. praktijksessie.
13.6 Indien cursist bezwaren heeft aan deze aanpassing, dient cursist deze bezwaren direct ter plaatse aan
docent c.q. instructeur kenbaar te maken. Aan een klacht achteraf kan cursist geen rechten ontlenen.
14. Reis- en verblijfskosten
Reis- en verblijfskosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen.
15. Tijdsduur cursusovereenkomst
De cursusovereenkomst gaat in vanaf het ontvangst van het inschrijfformulier, aanmelding via de websites
of aanschaf van een digitale cursus. Vanaf die dag ontstaat de verplichting van de cursist tot betaling van
het gehele cursusgeld met inachtneming van het gestelde in de annuleringsregeling (zie voorwaarde 16.
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Voortijdige beëindiging van een cursus). De cursusovereenkomst eindigt op het moment dat de cursus
waarvoor men ingeschreven heeft, in het normale geval beëindigd kan zijn.
16. Voortijdige beëindiging van een cursus
16.1 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een klassikale opleiding/cursus/training/workshop heeft De
Regenboog Academy het recht cursus te annuleren en een aanmelding alsnog niet te accepteren zonder
gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Cursist heeft in dit geval recht op restitutie van
reeds betaalde inschrijfgelden en lesgelden.
16.2 Annuleringen van deelname aan een cursus door cursist dient cursist te richten aan:
secretariaat@deregenboog-academy.nl. Een annulering per telefoon is niet rechtsgeldig.
16.3 De gevolgen van een annulering van deelname aan een cursus worden beheerst door de gebruikelijke
regels van De Regenboog Academy.
16.4 Inschrijving voor een klassikale opleiding of klassikale cursus via de website geldt als 'koop op afstand'
en geeft cursist daarmee als consument recht op een zichttermijn van 14 dagen. Wanneer cursist gebruik
wilt maken van deze 'zichttermijn' dient cursist binnen 14 dagen na inschrijving per e-mail aan ons
kenbaar te maken dat cursist zijn inschrijving wilt terugtrekken onder de voorwaarden van de zichttermijn.
16.5 Bij annulering onder zichttermijn zullen reeds betaalde les- en inschrijfgelden gelden binnen 14 dagen
worden gerestitueerd.
16.6 Bij annulering onder zichttermijn is het niet mogelijk binnen het leerjaar opnieuw in te schrijven voor
dezelfde opleiding/cursus.
16.7 De Regenboog Academy hanteert de volgende annuleringsregelingen, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeldt in de informatie die cursist bij de inschrijving ontvangt:
a) Annuleringsregeling opleiding therapeutisch Kindercoach
1. Bij afmelding na inschrijving voor de opleiding therapeutisch Kindercoach na zichttermijn wordt ten alle
tijden het inschrijfgeld ad € 199,- in rekening gebracht.
2. Bij annulering na inschrijving na zichttermijn wordt, naast het inschrijfgeld, 25% van het lesgeld in
rekening gebracht indien de annulering buiten één maand tot twee weken voor de start van de eerste
lesdag valt.
3. Bij annulering binnen één maand tot twee weken voor de start van de eerste lesdag wordt, naast het
inschrijfgeld, 50% van het lesgeld in rekening gebracht.
4. Bij annulering vanaf twee weken voor, tot of na de eerste lesdag van de opleiding zijn wij genoodzaakt
de volledige kosten in rekening te brengen en worden betaalde kosten niet gerestitueerd.
5. Het is niet mogelijk vanaf één maand voor de start van de lesdagen of op of na de
eerste lesdag de opleiding op te schorten en/of om te zetten naar een volgende groep.
6. Er worden geen kosten voor de opleiding in rekening gebracht in geval van annulering i.v.m. overlijden
(persoonlijk of 1e lijn) ziekenhuisopname (persoonlijk of 1e lijn), ziekmelding met doktersverklaring onder
voorwaarde van art. 16.7.;
b) Annuleringsregeling klassikale cursusdagen
1. Bij annulering na inschrijving voor een klassikale cursus na zichttermijn wordt ten alle tijden 25% van het
lesgeld in rekening gebracht.
2. Bij annulering één maand na inschrijving wordt 35% van het lesgeld in rekening gebracht indien de
annulering buiten één maand tot twee weken voor de start van de eerste lesdag valt.
3. Bij annulering binnen één maand tot twee weken voor de start van de eerste lesdag
wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht.
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4. Bij annulering vanaf twee weken voor tot of na de eerste lesdag zijn wij genoodzaakt de volledige kosten
in rekening te brengen en worden betaalde kosten niet gerestitueerd.
5. Het is niet mogelijk vanaf één maand voor de start van de lesdag(en) of op of na de
eerste lesdag de cursus op te schorten en/of om te zetten naar een andere lesdag.
6. Er worden geen kosten voor de cursus in rekening gebracht in geval van annulering i.v.m. overlijden
(persoonlijk of 1e lijn) ziekenhuisopname (persoonlijk of 1e lijn), ziekmelding met doktersverklaring onder
voorwaarde van art. 16.7.;
c) Annuleringsregeling digitale cursussen en digitale certificeringstoetsen
Annulering van digitale cursussen en digitale certificeringstoetsen zijn niet mogelijk. Cursist ziet bij akkoord
verklaring van deze Algemene voorwaarden af van zijn recht op veertien dagen zichttermijn.
d) Annuleringsregeling Klassikale Examens opleiding therapeutisch Kindercoach
1. Indien student het examen en/of een examenonderdeel, om welke reden dan ook, annuleert
danwel afziet van deelname worden betaalde kosten niet gerestitueerd.
2. Indien student afziet van een eindexamen en/of eindopdracht ontvangt hij een bewijs van
deelname.
3. (Deel)certificaten kunnen tijdens de opleiding worden behaald.
4. Indien student, het geplande eindexamen en of eindopdracht binnen de jaaropleiding wilt
uitstellen dan kan het examen binnen drie jaar na aanvang van de eerste lesdag kosteloos worden
afgelegd.
5. Indien student alsnog een eerder geannuleerd examen wilt behalen, zal € 250,- examengelden en,
indien student ondersteuning behoeft, voor begeleiding na afloop van de opleiding € 100,- per maand
ondersteund lesgeld in rekening worden gebracht.
6. Aanvraag voor uitstel van het examen dient minimaal één maand voor aanvang van het examen
schriftelijk of per e-mail ter kennis worden gebracht.
16.8 In geval van een annulering i.v.m. een overlijden (persoonlijk of 1e lijn) , ziekenhuisopname
(persoonlijk of 1e lijn) of ziekmelding dient het overlijdensbericht c.q. bevestiging van de
ziekenhuisopname c.q. een doktersverklaring binnen 7 dagen na de annulering ontvangen te zijn. Indien
cursist een dergelijk bewijs niet binnen 7 dagen na de annulering kan verstrekken, kan het examen, de
praktijkdag, de praktijkopleiding, de workshop dan wel de klassikale training niet kosteloos worden
omgeboekt. In dit geval wordt de annuleringsregeling toegepast.
16.9 Voor besloten groepen, zogenaamde Incompany dan wel Outcompany opdrachten, gelden andere
annuleringsvoorwaarden. De van toepassing zijnde voorwaarden staan in de offerte vermeld.
17. Veiligheid/-aansprakelijkheid
Iedere deelnemer dient te zijn verzekerd tegen financiële gevolgen van ongevallen en andere schade,
veroorzaakt of opgelopen tijdens de cursus en tijdens de heen- en terugreis. De Regenboog Academy
aanvaardt geen aansprakelijkheid binnen en buiten rechte, voor onmiddellijke gevolgen van deelnemers
aan een onder haar auspiciën georganiseerde opleiding of instructie. Dit geld ook voor enig gevolg van het
niet onverwijld uitvoeren en het niet juist opvolgen van, door of namens de leiding gegeven aanwijzingen
of onjuist gebruik van het gehuurde of ter praktijkoefening te gebruiken materiaal.
18. Behandeling van vragen en klachten
Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs zullen binnen 1 week beantwoord
worden. Brieven die een langere verwerkingstijd vragen zullen binnen de termijn van 1 week beantwoord
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worden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan
verwachten. Bij het indienen van een officiële klacht treed onze klachtenregeling in werking. De
klachtenregeling vind je op het leerplein
en website en kan bij het secretariaat (secretariaat@deregenboog-academy.nl) opgevraagd
worden.
19. Overmacht
19.1 Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of De Regenboog Academy, is De
Regenboog Academy gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een
schriftelijke verklaring aan de wederpartij, te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de
wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
19.2 Onder overmacht aan de zijde van De Regenboog Academy wordt in het kader van deze algemene
voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van De Regenboog Academy, van de door
hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van De
Regenboog Academy.
19.3 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan:
oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de
organisatie van De Regenboog Academy en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d.
omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande
valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen, uitval van
elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen e.d. alsmede ziekte of overlijden van de beoogde opleider
waarbij De Regenboog Academy in redelijkheid niet in staat is nog tijdig voor adequate vervanging zorg te
dragen.
19.4 Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de
wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens De Regenboog Academy tot aan dat moment na te
komen.
20. Geschillen
Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze
cursusvoorwaarden van toepassing zijn of de betreffende cursusvoorwaarden en haar uitleg of uitvoering,
zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslist door de volgens de normale competentie
regels bevoegde Burgerlijk Rechter.
21. Rechten en verplichtingen
De wederzijdse rechten en verplichtingen uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is
ontbonden.
22. Wijzigingsbeding
De Regenboog Academy is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote
inhoudelijke wijzigingen waarbij de eerder overeengekomen prestatie die cursist ontvangt
wezenlijk afwijkt, zullen wij eerst met de cursist bespreken.
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23. Overige bepalingen
Alle gegevens die op de website staan vermeld, worden geacht tot deze cursusvoorwaarden te behoren.
Adviezen en werkmethodes garanderen geen verbetering en mogen uitsluitend worden gebruikt in
aanvulling op en nooit in de plaats van een reguliere behandelwijze.behandelwijze.
Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Privacybeleid
De Regenboog Academy en Praktijk de Regenboog neemt jouw privacy serieus en verwerkt en gebruikt
informatie over jou op een veilige manier.
Om jouw privacy te waarborgen handelt De Regenboog Academy en Praktijk de Regenboog natuurlijk altijd
in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Praktijk de Regenboog en De Regenboog Academy, Boezemweg 2R, 015-3641735, KvK nummer: 27304941
Het secretariaat is bereikbaar via
secretariaat@deregenboog-academy.nl
2. Wie is De Regenboog Academy en Praktijk de Regenboog?
De Regenboog Academy en Praktijk de Regenboog (hierna “De Regenboog”) is een praktijk voor
psychosociale zorg voor kind en volwassenen, Praktijk de Regenboog, hieraan verbonden is een webwinkel
Rainbow-Oils en een opleidingsinstituut voor complementaire zorg, De Regenboog Academy. Directeur is
Anne Marie van Bilsen.
3. Welke informatie wordt door De Regenboog verzameld en verwerkt?
3.1 In het kader van jouw inschrijving voor een opleiding worden de volgende persoonsgegevens
verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres
d) (pas)foto
e) je naam, adresgegevens en e-mailadres wordt gebruikt om betalingen van het lesgeld, cursussen,
trainingen af te wikkelen;
f) je naam, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor de deelnemerslijst van de opleiding en zal
onder alle deelnemers (studenten, docenten, opleidingscoaches en opleidingscoördinator) binnen jouw
studiejaar uitgereikt worden t.b.v. intervisie opdrachten, eventuele calamiteiten en alle andere zaken die
snel reageren vereisen.
g) je naam en telefoonnummer wordt gebruikt voor een groepsapp binnen jouw opleidingsjaar en
secretariaat.
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h) je naam en e-mailadres wordt gebruikt voor het contact over de inschrijving en de eventuele opzegging
daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde
informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
i) je naam en e-mailadres wordt in groepsverband gebruikt voor het verzenden van opleidingsgegevens,
aanvullende leerstof en meldingen die betrekking hebben op de leerstof/opleiding of opdrachten die de
hele groep aangaan.
j) je (pas)foto wordt gebruikt in het leerlingendossier en is een hulpmiddel voor docenten en
opleidingscoachest.b.v. begeleiding en ondersteuning bij jouw persoonlijke processen.
3.2 In het kader van het aanschaffen van een e-learning via de website worden de volgende
persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam en emailadres
b) je e-mailadres en naam worden gebruikt voor het verzenden van de leerstof.
3.3 In het kader van bestellingen via de webshop worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres
d) je e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van bevestiging en factuur van jouw bestelling.
e) je naam en adresgegevens of postadres wordt gebruikt voor verzending van jouw bestelling.
f) je telefoonnummer wordt enkel gebruikt wanneer er onduidelijkheden zijn t.a.v. jouw bestelling of
verzendadres.
3.4 In het kader van een (therapeutisch) consult voor jezelf, gezin, kind(eren) worden de volgende
persoonsgegevens verwerkt:
a)voor- en achternaam alle betrokken gezinsleden
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres
d) anamnese
e) je naam, adresgegevens en e-mailadres wordt gebruikt om facturen te verzenden en consultafspraken af
te wikkelen;
f) je telefoonnummer wordt gebruikt wanner er geen reactie via e-mail ontvangen wordt, bij eventuele
calamiteiten en alle andere zaken die snel reageren vereisen.
g) incidenteel de gegevens uit de anamnese, huisarts, specialisten etc. om de begeleiding optimaal te laten
verlopen en zal nooit zonder jouw toestemming plaatsvinden.
3.5 In het kader van een telefonisch of e-mail contact t.a.v. vragen of klachten worden de volgende
persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) telefoonnummer, e-mailadres
Als je contact opneemt met ons secretariaat omdat je vragen of klachten hebt over onze dienstverlening,
slaan we jouw contact-gegevens en jouw vraag of klacht op. De informatie die op deze wijze wordt
verzameld, wordt gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van
klachten en voor algemene statistieken.
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E-mail berichtgeving (opt-out):
De Regenboog gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over
activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de opleidingen/cursussen van De Regenboog
Academy. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
Account Leerplein en webwinkel
Om het leerplein en de webwinkel van De Regenboog te kunnen gebruiken maak je een persoonlijk
account aan of is door het instituut aangemaakt. Als je een account aanmaakt, vragen we je om bepaalde
informatie. Je bent niet verplicht alle informatie te verstrekken, het verstrekken van een geldig emailadres, wachtwoord, voor- en achternaam, postcode, huisnummer en telefoonnummer is verplicht. De
informatie die je verstrekt kun je altijd zelf aanpassen.
4. Automatisch gegenereerde informatie
Om de websites van De Regenboog fatsoenlijk te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om de website goed
te kunnen weergeven en beveiligen) hebben we bepaalde informatie nodig. We verzamelen daarom
automatisch gegenereerde informatie over jouw gebruik van De Regenboog.
Deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw
computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen
bekijken), het besturingssysteem dat je gebruikt, de pagina’s die je op De Regenboog bezoekt en "cookies”.
5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt De Regenboog ze?
Door jouw gebruik van De Regenboog websites kunnen cookies op jouw computer worden geplaatst, en
kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server
naar de applicatie of browser stuurt met de bedoeling dat deze applicatie of browser de informatie bij een
volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van De Regenboog kunnen je computer of de
bestanden die op je computer staan niet beschadigen.
Vooropgesteld: De Regenboog websites werken prima als je geen cookies accepteert, hoewel je vaker
opnieuw moet inloggen. Of je cookies wilt weigeren moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Als je ze
accepteert kunnen we De Regenboog websites wel wat gebruiksvriendelijker maken.
5.1 Welke cookies hanteert De Regenboog en voor welk doel?
Bij het gebruik van De Regenboog worden eigen cookies van De Regenboog geplaatst. Bij het plaatsen en
gebruiken van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen betrokken. De Regenboog
plaatst permanente cookies, bijvoorbeeld om de door jou opgegeven voorkeuren en inloggegevens te
kunnen onthouden.
5.2 Cookies van derde partijen
Buiten de cookies die De Regenboog zelf plaatst, worden er ook cookies van derde partijen - zogenaamde
third party cookies – geplaatst op jouw computer/ apparaat.
Google Analytics
Voor het verzamelen van web statistieken over het gebruik en bezoek van De Regenboog, maakt De
Regenboog gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw
computer/apparaat aan de hand waarvan jouw gebruik van De Regenboog wordt geregistreerd. Deze
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gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan De
Regenboog verstrekt. De Regenboog verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt
gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website doorvoeren.
Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien
derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere
Google diensten.
5.3 Verwijderen cookies
Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende bezoek aan De Regenboog geen cookies
ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van De Regenboog
gebruik kunt maken of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) De Regenboog. Om meer over deze
functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser
raadplegen.
6. Voor welke doeleinden zal De Regenboog informatie over jou gebruiken?
De Regenboog zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:
a) Om jouw gebruik van de websites van De Regenboog mogelijk te maken;
b) Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
c)Om websites van De Regenboog te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
d)Om informatie over jou te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over
jou, indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.
De Regenboog gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor
beveiliging en verbetering van De Regenboog. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor
zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).
6.1 Gebruik door derden
Zonder jouw expliciete toestemming zal De Regenboog jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen
verstrekken voor direct-marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).
De Regenboog kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je daar zelf toestemming voor
hebt gegeven met betrekking tot een bepaalde derde en/of voor zover deze gegevens niet tot jou
persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie).
Ten slotte kan De Regenboog jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van weten/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij
dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.
7. Bewaartermijnen
De Regenboog verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens gedurende de duur van jouw leertraject of
therapeutische begeleiding tot maximaal twee jaar na beëindiging van dit traject. Aansluitend worden de
persoonsgegevens vernietigd.
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8. Beveiligingsmaatregelen
De Regenboog hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw informatie. De Regenboog zal
passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-) gegevens te beveiligen
tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
9. Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens
9.1 Inzien
Als je wilt weten welke gegevens De Regenboog over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen,
dan kun je contact met ons opnemen via administratie@deregenboog-academy.nl. De Regenboog zal
binnen vier (4) weken (maar meestal sneller) op jouw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat de
informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te
zenden. We verzoeken je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken.
9.2 Wijzigen
Als je op grond van het overzicht informatie wil laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen,
kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres. De Regenboog zal ook
binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Indien De Regenboog besluit jouw verzoek niet uit te
voeren, zal De Regenboog aangeven waarom zij dat niet zal doen.

9.3 Opheffen
Je kunt je account opheffen door een e-mail te sturen naar secretariaat@deregenboog-academy.nl. Als je
account is opgeheven, zal De Regenboog al jouw persoonlijke informatie verwijderen.
9.4 Vragen
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan het
secretariaat: secretariaat@deregenboog-academy.nl
10. Wijzigingen Privacy beleid
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij
adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.
Verder kun je, onder meer, aanvullende informatie vinden over het gebruik van cookies op de website van
de Consumentenbond.
Laatst gewijzigd op 21 april 2018.
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