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Werkplaats Aandachtig Leven

Welkom bij Werkplaats Aandachtig Leven
Welkom bij Werkplaats Aandachtig Leven. De Werkplaats is een
kleinschalig centrum dat mindfulness-opleidingen verzorgt en
is gevestigd in Noord-Nederland. Bij de Werkplaats kun je
terecht voor de opleiding, die leidt tot het mindfulness
trainerschap. Maar ook als je al mindfulness trainer bent of als
professional mensen begeleidt, kun je bij ons terecht voor
verdieping, specialisatie of bijscholing op het gebied van
mindfulness.

Mindfulness TRAINER Opleiding
Deze studiegids informeert je over de Mindfulness TRAINER
Opleiding. De Mindfulness TRAINER Opleiding is een
opleiding, die uit drie modules bestaat: BASIS, VERBREDING en
VERDIEPING.
Heb je een basisopleiding gedaan bij een ander
opleidingsinstituut en wil je bij de Werkplaats instromen, om je
opleiding tot het mindfulness trainerschap compleet te maken,
dan ben je welkom om de modules VERBREDING en
VERDIEPING bij de Werkplaats te volgen.
Hoe je weg ook zal zijn, er staat in ieder geval een team van
enthousiaste opleiders voor je klaar om je tijdens de opleiding
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te begeleiden in je ontwikkeling tot mindfulness trainer. Tijdens
de modules krijgen zowel de theorie als de praktijk van
mindfulness aandacht.
Veel plezier bij het lezen van deze studiegids. We wensen je toe
dat het een eerste stap is op weg naar het mindfulness
trainerschap. Je bent van harte welkom om je persoonlijk en
professioneel te ontwikkelen binnen de Werkplaats. Neem
gerust contact met ons op als je nog vragen hebt. We staan je
graag te woord.

Linda Schipper
Manager Werkplaats Aandachtig Leven
06 42950576
info@werkplaatsaandachtigleven.nl

3

Mindfulness TRAINER Opleiding

De opleiding
De Mindfulness TRAINER Opleiding is een volwaardige
opleiding, waarin je je kunt ontwikkelen tot mindfulness trainer
MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) of MBCT
(Mindfulness Based Cognitive Theray). De opleiding is
ervaringsgericht. Je eigen ervaringen, die je opdoet tijdens de
opleiding rond mindfulness en het trainerschap, zijn de
uitgangspunten voor jouw leerproces. Er is dus naast het
bestuderen van literatuur over mindfulness en het trainen van
vaardigheden ook ruim aandacht voor het ervaren van
mindfulness in relatie tot je eigen leven en in relatie tot het
mindfulness trainerschap.
De Mindfulness TRAINER Opleiding bestaat uit drie modules:
BASIS, VERBREDING en VERDIEPING. Elke module heeft een
eigen accent, en vormen samen een gedegen basis voor het
beoefenen van het mindfulness trainerschap. Tussen de module
BASIS en VERBREDING is een 5-etmalen StilteRETRAITE in de
mindfulness traditie. Deze retraite maakt onderdeel uit van de
Mindfulness TRAINER Opleiding
Na de module BASIS verbind je je aan een 8-weekse
mindfulness training, voor een stage. Naast deze stage begeleid
je ook zelfstandig een 8-weekse mindfulness training MBSR of
MBCT onder supervisie van een docent. Daarmee rond je de
opleiding tot mindfulness trainer af.
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Module BASIS
De opleiding tot mindfulness trainer start met de module BASIS.
Deze module start met twee introductie-dagen. Dagen waarin
we kennis maken met elkaar, en waarin we stil staan bij de
fundamenten van mindfulness.
Na deze introductie-dagen besteden we in de module BASIS
tijdens 8 lesdagen aandacht aan de theorie, het protocol en de
structuur van een 8-weekse mindfulness training MBSR en
MBCT.
Naast de theoretische onderbouwing van de 8-weekse
mindfulness training is er aandacht voor het in praktijk brengen
van mindfulness. Vaardigheden als het begeleiden van
meditaties (oefeningen), groepsgewijze nabespreken van de
oefenervaringen (inquiry) en uitleg (educatie) komen aan bod.

Module VERBREDING
De module VERBREDING bestaat uit 8 lesdagen en verruimt en
verstevigt zowel de theorie als de praktijk van mindfulness. Je
staat stil bij de wortels van mindfulness, die zowel in de oosterse
als de westerse psychologie liggen. Ook word je uitgebreid
geschoold
in
psycho-educatie,
groepsdynamica
en
gesprekstechnieken, waarmee je de inquiry bekrachtigt. Ook is
er verdiepende aandacht voor Mindful Bewegen en Mindful
Lopen, zoals dat binnen de 8-weekse mindfulness training een
plek heeft.

5

Naast het bestuderen van literatuur is er tijdens de studiedagen
volop gelegenheid om mindfulness in praktijk te brengen en
vaardigheden te trainen. Dit komt niet alleen tot uiting in het
begeleiden van de oefeningen, de inquiry en de educatie, maar
ook in het je eigen maken en presenteren van de psychoeducatie.

Impressie lesdag Mindfulness TRAINER Opleiding

Module VERDIEPING
De afsluitende module VERDIEPING staat stil bij de kwaliteiten
van mindfulness, zoals door Jon Kabat-Zinn aangegeven:
beginnersgeest, niet-oordelen, niet-streven, laten gaan,
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geduld, accepteren, vertrouwen,
vrijgevigheid en dankbaarheid.
Vanuit deze kwaliteiten wordt er
een verdiepingsslag gemaakt
richting de theorie en de praktijk
van mindfulness.
Ook sta je tijdens deze module
stil bij het trainerschap als vak, en
hoe je je na de opleiding verder
kunt ontwikkelen als zelfstandig
gevestigd trainer, of als trainer
binnen het vakgebied waar je
werkzaam bent. Ook ontwikkel je
je eigen materiaal voor een 8weekse mindfulness training
MBSR of MBCT, met daarin
aandacht voor een STILTEdag.
Lesruimte

stilteRETRAITE
De module BASIS wordt afgesloten met een stilteRETRAITE in
de mindfulness-traditie. 5-etmalen je terugtrekken om te
mediteren. Je aandacht naar binnen richten, verstillen. Weer in
contact komen met jezelf. Iets waar je in het dagelijks leven
meestal geen tijd voor hebt, maar wat ten grondslag ligt aan het
beoefenen van mindfulness.
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Stage
Na de module BASIS loop je stage bij een door de VVM
gecertificeerde mindfulness trainer gedurende een 8-weekse
mindfulness training.

Zelfstandig begeleiden mindfulness training
Nadat je alle lesdagen hebt doorlopen rond je je studie af met
het zelfstandig begeleiden van een 8-weekse mindfulness
training onder supervisie van een docent.

Intervisie
Tijdens de opleiding vorm je met mede-studenten een
intervisie-groep. Deze intervisie-groep komt per module twee
keer bij elkaar, en tijdens de stage drie keer.

Portfolio
Jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling tot
mindfulness trainer staat bij ons voorop. Deze ontwikkeling
staat niet alleen centraal tijdens de opleidingsdagen, maar
wordt ook zichtbaar in het portfolio, dat je tijdens de opleiding
schrijft. In het protfolio reflecteer je op je ontwikkeling en op
wat je nodig hebt om je verder te kunnen ontwikkelen als
mindfulness trainer. Elke module wordt afgesloten met een
portfolio-gesprek met een docent.
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Instromen
Heb je bij een ander opleidingscentrum al een BASIS-module
gedaan, en wil je je verder scholen in het mindfulness
trainerschap, dan kun je bij Werkplaats Aandachtig Leven
instromen. Je volgt dan de stilteRETRAITE en de modules
VERBREDING en VERDIEPING.
De module VERBREDING versterkt de theorie en de praktijk van
mindfulness op persoonlijk en professioneel vlak. Er is aandacht
voor psycho-educatie, inquiry, gesprekstechnieken, bewegen,
de oosters en de westerse psychologische wortels.
Zie voor meer informatie over deze module blz. 5 van deze studiegids.

De module VERDIEPING heeft aandacht voor de attitudes en
kwaliteiten van mindfulness. Ook sta je stil bij het trainerschap
als vak en het in praktijk brengen van mindfulness als professie.
Zie voor meer informatie over deze module blz. 6 van deze studiegids.

De stilteRETRAITE bevat 5 etmalen en is in de traditie van
mindfulness.
Zie voor meer informatie over de stilteRETRAITE blz. 7 van deze studiegids.

Wat je kunt na de opleiding
Als je de opleiding tot mindfulness trainer hebt afgerond kun je
je vestigen als zelfstandig trainer, of je kunt als mindfulness
trainer werkzaam zijn binnen je huidige werkkring. Je geeft
trainingen aan mensen met wie je kan en mag werken. Je
vooropleiding, werkkring en levenservaring is medebepalend
voor het terrein waarop je je trainerschap in kunt zetten.
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De opleiding tot mindfulness trainer door Werkplaats
Aandachtig Leven verzorgt, is door de beroepsvereniging voor
mindfulness trainers VVM (Vereniging voor Mindfulness)
geaccrediteerd. Je kunt na het afronden van de opleiding door
de VVM gecertificeerd worden. Als gecertificeerd VVM-trainer
komen mindfulness trainingen door jou begeleid voor
vergoeding bij zorgverzekeraars in aanmerking.
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Algemene informatie
Mindfulness TRAINER Opleiding

Studiebelasting
De jaaropleiding tot mindfulness trainer bevat 26 studiedagen
van 6,5 lesuren per dag. In totaal zijn dat 169 lesuren. Daarnaast
besteed je 169 uren aan het lezen van literatuur en het
voorbereiden van de studiedagen. Ook vorm je met
medestudenten intervisiegroepen, die tijdens de opleiding 9
uren bij elkaar komen in minimaal 3 bijeenkomsten; elke
module 2x en tijdens de stage 3x.
Tijdens de Mindfulness TRAINER Opleiding neem je deel aan
een retraite van 5-etmalen.
Gedurende de opleiding houd je je ontwikkeling bij in een
portfolio. Voor het schrijven van het portfolio staan 78 uren.
Studiebelasting op een rij gezet:
• 169 lesuren
• 169 studie-uren
• 78 uren schrijven portfolio-verslag
• 9 uren intervisie
• 5-etmalen retraite
• stage 8-weekse mindfulness training
• zelfstandig begeleiden 8-weekse minfulness training
• 6 uren supervisie over 8-weekse mindfulness training
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Algemeen overzicht
•

Module BASIS, 10 studiedagen
o dag 1 introductie
o dag 2 introductie
o dag 3 theorie en praktijk sessie 1
o dag 4 theorie en praktijk sessie 2
o dag 5 theorie en praktijk sessie 3
o dag 6 theorie en praktijk sessie 4
o dag 7 theorie en praktijk sessie 5
o dag 8 theorie en praktijk sessie 6
o dag 9 theorie en praktijk sessie 7
o dag 10 theorie en praktijk sessie 8

•

Module VERBREDING, 8 studiedagen
o dag 11 inquiry
o dag 12 inquiry
o dag 13 mindful bewegen en mindful lopen
o dag 14 boeddhistische wortels van mindfulness
o dag 15 psycho-educatie
o dag 16 psycho-educatie
o dag 17 zitten met een moeilijkheid
o dag 18 zitten met een moeilijkheid

•

Module VERDIEPING, 8 studiedagen
o dag 19 attitudes mindfulness en beginnersgeest
o dag 20 niet-oordelen en niet-streven
o dag 21 geduld en accepteren
o dag 22 laten gaan en vertrouwen
o dag 23 vrijgevigheid en dankbaarheid
o dag 24 trainerschap als vak
o dag 25 eigen trainingsmateriaal
o dag 26 stiltedag
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Voorwaarden deelname aan de opleiding
Om aan de Mindfulness TRAINER Opleiding te kunnen
deelnemen heb je minimaal een HBO-opleiding afgerond. En je
hebt een 8-weekse mindfulness training als deelnemer gevolgd.
Mocht je niet aan deze voorwaarden voldoen, en je wilt toch aan
de opleiding deelnemen, neem dan contact met ons op voor de
mogelijkheden.

Kosten
De kosten van de Mindfulness TRAINER Opleiding zijn € 5490.=.
Dit is inclusief werkmateriaal, portfolio-gesprekken, retraite,
koffie/thee en lunch. De opleiding is vrij van BTW. De kosten
zijn exclusief zelf aan te schaffen literatuur en supervisie tijdens
de door jou begeleide 8-weekse mindfulness training.
Het is mogelijk om de kosten van de opleiding in termijnen te
betalen. Neem contact met ons op als je van die mogelijkheid
gebruik wilt maken.
Stroom je in, nadat je elders een basisopleiding hebt gevolgd,
neem dan ook contact op over de kosten.

Belastingvoordeel
Als deze opleiding gericht is op je (toekomstig) beroep, dan zijn
de kosten van deze opleiding in veel gevallen aftrekbaar als
studiekosten. Ook andere kosten, die je maakt met betrekking
tot de opleiding zijn aftrekbaar (reiskosten, boeken enz.). Het
voordeel is afhankelijk van het belastingstarief waarin je zit
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Gecertificeerd opleidingscentrum
Werkplaats Aandachtig Leven is opgenomen in het register van
de CRKBO, en daarmee erkend als opleidingscentrum voor Kort
BeroepsOnderwijs.

Accreditaties
De Opleiding tot Mindfulness Trainer is geaccrediteerd door:
• Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV)
30 PE-punten
De opleiding wordt als nascholing erkend.
Ook is Werkplaats Aandachtig Leven erkend door de
Vereniging voor Mindfulness (VVM) als opleidingsinstituut tot
gecertificeerd mindfulness trainer. Dit betekent dat je na
afronding van de opleiding tot mindfulness training je door de
VVM kunt laten certificeren. De mindfulness trainingen die je als
gecertificeerd VVM-mindfulness trainer begeleid komen voor
vergoeden door ziektekostenverzekeraars in aanmerking.

Aanmelden
Ben je na het lezen van deze studiegids enthousiast geworden
over het volgen van de Mindfulness TRAINER Opleiding? Meld
je dan aan via info@werkplaatsaandachtigleven.nl.
Mocht je meer informatie willen over de opleiding tot
mindfulness trainer? Neem dan gerust contact met ons op door
te mailen naar info@werkplaatsaandachtigleven.nl. Of door te
bellen met: 06 42950576.
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Contactgegevens
Werkplaats Aandachtig Leven
Werkplaats Aandachtig Leven is gevestigd in Nijega, een dorp
tussen Drachten en Leeuwarden. Dit is ook de plek waar de
opleidingen worden gehouden.
Swartewei 20
9217 VP Nijega
06 42950576
info@werkplaatsaandachtigleven.nl
www.werkplaatsaandachtigleven.nl

Werkplaats Aandachtig Leven
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