
COACH CLINIC
Kapelsesteenweg 581 - 2180 Ekeren
tel: 0496l66.46.26
info@coachclinic.be
www.coachclinic.be

Wij bieden zinvolle en
kwalitatieve coach
opleidingen. 

THERAPEUTISCH
COACH
2 JARIGE OPLEIDING



LESDATA 
jaar 1: Vrij 17  jan '20 - vrij 14 feb '20
vrij 13 maart '20 - vrij 24 apr '20  
vrij 15 mei '20 - vrij 12 jun '20
vrij 11 sept '20 - vrij 16 okt '20
vrij 13 nov '20 - vrij 11 dec '20.
groepsuitstap op vrij 19 juni '20.
 
jaar 2: ook op vrijdagen, exacte
lesdata nog niet gekend.
 

The future belongs to
those who believe in the
beauty of their dreams.
Eleanor Roosevelt

OPLEIDING
THERAPEUTISCH
COACH
INTENSER

Leer jezelf en de anderen echt
kennen.  Durf helemaal in de
thema’s gaan.  Word de coach
die een intens traject ook aan
kan.

DIEPGAANDER

Alle levenscoach topics komen
aan bod, ook de moeilijkere
zoals rouw, trauma en
zingeving.  Word jij de
levenscoach voor alle
levensvragen?

2 JAAR

10 lesdagen per jaar + 1
uitstap, gemiddeld 1 vrijdag
per maand. 
Bijkomend zelf in te plannen:
intervisies (niet verplicht).



Therapeutisch coachen

Wil jij graag alle topics uit de praktijk van een
levenscoach op een dieper niveau kunnen aanpakken?
 
Geen thera'peuteren', wél coachen, maar in de diepere
lagen en met meer bagage?
 
Mensen zoeken steeds meer houvast en evenwicht in
het leven.  Daarvoor komen ze bij jou als therapeutisch
levenscoach terecht. 
 
Vind jij waarden als empahtie, verbinding, intuïtie en
een warm hart even belangrijk als wij?
 
Met bouwstenen uit traumatherapie, systemisch
coaching, NLP , rouwverwerking, methodisch coachen
en voice dialogue maakt deze opleiding jou een
veelzijdig Life Coach.  
 
 



'Een goede coach is een

coach die zichzelf kent en

daardoor anderen kan

leren kennen' - Wendy

Ceulemans lesgever

LESPROGRAMMA

Volgende topics komen aan

bod:

- Hechting

-Traumaverwerking

-Rouw

-Relaties

-Levenspad

-stress en evenwicht

-Closing

-Overwinnen van angsten

-HSP

...

VAARDIGHEDEN

Coach formats

Vele topics hebben kant en
klare formats, anderen vragen
een aanpak op maat.  Als
therapeutisch coach kan je
beide inzetten waar nodig.

Gesprekstechnieken
De juiste gesprekstechniek en
coachende houding zorgt
voor verbinding.

Oefeningen voor je cliënt
Je leert je cliënt ook zelf
technieken aan om te
ontspannen, te visualiseren,
zich veilig te voelen en zich te
motiveren.



'De beste start als Life Coach
voor elk levensthema'

PROGRAMS

SCIENCES

Make sure to feature your bestsellers or signature
products or pieces. Keep it simple and to the point
by listing the name, price and brief description.

THE ARTS

Make sure to feature your bestsellers or signature
products or pieces. Keep it simple and to the point
by listing the name, price and brief description.

MANAGEMENT

Make sure to feature your bestsellers or signature
products or pieces. Keep it simple and to the point
by listing the name, price and brief description.

PROGRAMS

SCIENCES

Make sure to feature your bestsellers or signature
products or pieces. Keep it simple and to the point
by listing the name, price and brief description.

THE ARTS

Make sure to feature your bestsellers or signature
products or pieces. Keep it simple and to the point
by listing the name, price and brief description.

MANAGEMENT

Make sure to feature your bestsellers or signature
products or pieces. Keep it simple and to the point
by listing the name, price and brief description.

 
 

Prijs per jaarmodule:
1.250 € + btw

 
Inbegrepen: 10 lesdagen, aansturing

intervisies, lesmateriaal,
groepsuitstap en verzekering

 
 

Opmerking: Jaarmodule 2 is pas te
volgen na jaarmodule 1

 
 

Praktisch
De lesdagen starten om 9.30u en eindigen

stipt om 16u.
Alle lessen gaan door in opleidingscentrum

Coach Clinic, Kapelsesteenweg 581, 2180
Ekeren

Er is een praktische certificatieproef
voorzien op het einde van de 2-jarige
opleiding.  Na afloop ontvangt u een
certificaat van Therapeutisch Coach.



ZINVOLLE COACH
OPLEIDINGEN

COACH CLINICCOACH CLINIC
KAPELSESTEENWEG 581
2180 EKEREN
INFO@COACHCLINIC.BE
0496/66.46.26

CONTACTEER ONS

OPLEIDING THERAPEUTISCH COACH - 2 JAAR 
PRIJS PER JAARMODULE = 1.250 € + btw
 
LESDAGEN JAAR 2020:
vrij 17/01/2020 - vrij 14/02/2020 
vrij 13/03/2020 - vrij 24/04/2020
vrij 15/05/2020 - vrij 12/06/2020
vrij 11/09/2020 - vrij 16/10/2020
vrij 13/11/2020- vrij 11/12/2020
groepsuitstap vrij 19/06/2019
 
Lesdagen jaar 2021: op vrijdagen, data nog te bepalen.
 
Met certificatieproef en erkend certificaat
Lesgever: Wendy Ceulemans + gastlesgevers
 
 
 
 
 
 


