Inschrijving opleiding tot Traumapreventie Coach

Doelstellingen van de opleiding
Met deze opleiding begeleid je aanstaande moeders emotioneel sterker te worden, ter
voorbereiding op een ontspannen zwangerschap, een gezonde geboorte en gelukkig
moederschap. Je leert werken met het DoeBoek IK BEVAL en de Zobevalik Coaching
vorm te geven, passend bij de wensen van aanstaande moeders en jouw praktijk. Al
doende leer je vanuit je eigen kracht vrouwen het vertrouwen te geven in hun lichaam
en capaciteiten, je producten te ontwerpen en je nieuwe praktijk te promoten.
Beginsituatie van de deelnemers Iedereen die de behoefte heeft zich te ontwikkelen
tot geboortezorgverlener en wil bijdragen aan positieve geboorte ervaringen en
gezondheid na de bevalling voor moeder en kind, kan deze opleiding volgen. Alles
draait om communicatie – op celniveau – en de link tussen lichaam en geest én tussen
personen onderling.
Geboortetrauma consulenten en therapeuten, verpleegkundigen, coaches,
verloskundigen, kraamverzorgenden, doula’s, cursusleidsters van Hypnobirthing en
Samen bevallen, psychotherapeuten, psychologen en professionals die een vorm van
alternatieve/aanvullende zorg geven, kunnen TRAUMAPREVENTIE COACH worden.
Voorwaarde voor deelname aan de lessen is het maken van een kennistoets over
moeders (over geboorte& gezondheid – fysiologie – trauma – herstel – preventie). Na
inschrijving ontvang je deze diagnostische toets, die gemaakt kan worden met het
wetenschappelijke boek ZO BEVAL IK en het DoeBoek IK BEVAL. We streven naar een
gelijke beginsituatie van alle deelnemers qua kennis over geboorte en gezondheid.
Aan het begin van de opleiding willen we meer weten over je persoonlijke intenties
en wat je met de opleiding wilt gaan doen. LET OP: we bieden de opleiding aan in
een traditionele FYSIEKE en een vernieuwende ONLINE variant, waarvan de kosten
verschillen.

Kosten De opleiding wordt BTW vrij aangeboden, mits dit formulier ondertekend is
geretourneerd. De 5 lesdagen kosten voor de FYSIEKE variant 2500,00 euro, en voor de
ONLINE variant 2150,00 euro, inclusief de boeken ZO BEVAL IK – HET MOEDERLICHAAM
SPREEKT en IK BEVAL – IN VERTROUWEN. Tijdens de fysieke lessen zijn lunch, koffie en
thee gratis.
Ter voorbereiding op de kennistoets worden de boeken opgestuurd, nadat je beide
hebt besteld op de site : https://degeboortespecialist.nl/boekenshop/. Het bedrag van 55,00
euro wordt in mindering gebracht op het opleidingsgeld.
Wanneer je voldoet aan de eisen van de opleiding ben je gecertificeerd
TRAUMAPREVENTIE COACH. Maak het opleidingsgeld uiterlijk vier weken voor
aanvang van de eerste lesdag over op rekeningnummer NL77RABO0157175820, o.v.v.
het factuurnummer. Zodra je hebt betaald ontvang je de reader met het lesmateriaal.
Plaats en tijd van de cursus De fysieke opleiding wordt in Vianen gegeven. Je bent
daar vanaf 9.30 u van harte welkom! De online lessen volg je thuis, in een rustige
ruimte. Je krijgt om 9 uur de link via je mail om deel te nemen met Zoom. Je hebt hier
een werkend (gratis) Zoom account voor nodig. Alle lessen zijn gepland van 10 tot 15
uur.
Aanmelding Met dit aanmeldformulier kun je je opgeven voor deelname aan de
opleiding tot TRAUMAPREVENTIE COACH. Inschrijving geschiedt op chronologische
volgorde. Voor beide opleidingen zijn maximaal 6 plaatsen beschikbaar. Indien je
inschrijving binnen deze 6 plaatsen valt, is deze definitief. Wanneer deze plaatsen
bezet zijn, worden nieuwe aanmeldingen geregistreerd voor de volgende opleiding.
Je krijgt hiervan bericht en kunt besluiten of je op de lijst wilt blijven staan.
De algemene voorwaarden van de opleiding staan op de site van De
Geboortespecialist. Wanneer je daarmee akkoord bent en dit document
ondertekend opstuurt, kan de opleiding BTW vrij worden aangeboden. Je reserveert
zonder verplichtingen een plaats in de eerst volgende groep. Geef je voorkeuren aan
door een kruisje te plaatsen achter jouw keuzes:
Keuze1

Keuze 2

Keuze 3

Ik meld me aan voor de FYSIEKE opleiding tot traumapreventie
coach
Ik meld me aan voor de ONLINE opleiding tot traumapreventie
coach
Ik bestel beide boeken en betaal 55,00 minder voor het
opleidingsgeld
Ik heb beide boeken al en betaal 55,00 minder voor het
opleidingsgeld
Ik heb beide boeken en ontvang ze graag nogmaals en betaal
het volledige opleidingsgeld
Ik ontvang graag de kennistoets en na betaling van het lesgeld
de reader met het lesmateriaal

Ik meld me aan voor de opleiding tot TRAUMAPREVENTIE COACH!
En ga akkoord met de Algemene Voorwaarden
Ja, nadat ik deze gelezen heb.

Privé gegevens
Voornaam en achternaam:
Privéadres:
Postcode en plaats:
Telefoon privé/mobiel:
E-mail:
Bankrekeningnummer:
Opleiding en werkervaring
Huidige functie:

Beroep en werkervaring:

Opsturen
Digitaal
brun@degeboortespecialist.nl
of anders per post naar
Brun Kuipers
Onder
de
Bomen
6871 CG Renkum

19

Kijk voor meer info op
www.degeboortespecialist.nl
Ondertekenen
Voor definitieve inschrijving
verklaar ik akkoord te
gaan met de algemene
voorwaarden.

Naam
Datum
Handtekening

