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Inleiding 
Voor u ligt de studiegids voor de opleiding op HBO-niveau tot Psycho-Energetisch 
Therapeut van het Opleidingsinstituut Academ. Deze opleiding is geregistreerd bij 
de KTNO (Kwaliteit en toetsing natuurgerichte opleidingen). 
Deze studiegids geeft informatie over het opleidingsinstituut en de manier 
waarop deze ervaring- en lichaamsgerichte opleiding op HBO-niveau wordt 
vormgegeven. Daarnaast geeft het zicht op de visie van de opleiding zelf, de 
door het opleidingsinstituut gestelde eisen, de duur van de opleiding, de kosten, 
de gebruikte methodiek en de eindtermen waarmee een student, na diplomering, 
bevoegd is om zelf in de praktijk aan de slag te kunnen. 

 

Doel van de opleiding 
De therapeut in opleiding leert het fysieke, energetische en geestelijke welzijn 
van de cliënt te onderzoeken ten einde de geconstateerde klachten bij de bron 
aan te pakken. 

 
Het speerpunt van deze opleiding ligt in het proceswerk. Stapsgewijs leert de 
student hoe het eigen energetische systeem functioneert en opgebouwd is. De 
student wordt zich bewust van eigen functioneren. 
Via proceswerk, waarin gebruik wordt gemaakt van zelfonderzoek, lichaamswerk, 
energiewerk, ademwerk, Medische Qi Gong, systemisch werk, opstellingen, Voice 
Dialogue en beweging wordt de student zich bewust van valkuilen en (oude) 
patronen in zijn handelen. De student leert door zelfheling zijn/haar stagnaties in 
stroom te brengen. Vanuit deze bewustwording worden patronen ook 
gemakkelijker zichtbaar bij de ander. Zelf doorvoelen geeft groot inzicht en 
daardoor kan het gemakkelijker herkend en opgepakt worden bij de begeleiding 
van een cliënt. 

 
Wanneer een student afgestudeerd is kan hij/zij bij afname van de anamnese, bij 
een cliënt, een inschatting maken welke methodieken hij/zij kan gebruiken in het 
werken met deze cliënt. Het doel van de behandelingen wordt vastgesteld aan de 
hand van de hulpvraag en er wordt een traject uitgezet. 

 
De opleiding die door Academ wordt vormgegeven, biedt mogelijkheden bij het 
vinden van antwoorden op veel hedendaagse psychische- en lichamelijke 
problemen, die vaak hun oorsprong al vanuit de vroege kindertijd of vorige 
levensenergie hebben. 

 
Vanuit de praktijkervaring van de docenten met acupunctuur, ademtherapie, 
(Medische) Qi Gong, systemisch werk, (familie) opstellingen, Voice Dialogue en 
de leer van de karakterstructuren, is duidelijk geworden dat deze combinatie van 
methodieken dieper inzicht geven in menselijke processen, de oorzaken en de 
fysieke- en geestelijke gevolgen. 
Om van daaruit de onderliggende patronen te transformeren naar een dieper 
bewustzijn. 
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Dit inzicht maakt het mogelijk om preventief ziektepatronen aan te pakken en/of 
het herstellend vermogen bij reeds aanwezige ziekte te bevorderen. 
Een cliënt die aangeeft niet lekker in zijn vel te zitten en een tekort ervaart aan 
levensenergie, kun je vanuit meerdere invalshoeken benaderen om de fysieke, 
mentale en of emotionele disbalans te transformeren en heling op gang te 
brengen. 

 

De opleidingsstructuur 
De opleiding tot Psycho-Energetisch Therapeut is een 4 jarige weekend/ 
avondopleiding op HBO-niveau waarin het eigen proces een zeer belangrijk 
onderdeel is. Het opdoen en aanleren van kennis en vaardigheden die inzicht 
geven en betrekking hebben op de werking en de invloeden van de chakra’s, de 
vijf elementen, karakterstructuren, visualisaties, affirmaties, Voice Dialogue, 
systemisch werk, opstellingen en ademwerk is tevens ook het leerproces voor de 
student die uiteindelijk als Psycho-Energetisch Therapeut aan de slag wil. 

 
De opleiding bestaat uit verscheidene modules. Het hebben doorlopen van én 
hebben voldaan aan alle daaraan gestelde eisen behorende bij dit traject, levert 
de toestemming op vanuit het instituut op waarmee de student toegang krijgt 
tot de supervisie. Daarna zal er een go zijn voor het geven van oefensessies met 
cliënten, onder supervisie van het opleidingsinstituut. 

 
Het voortraject is gericht op wie de student nu in werkelijkheid is. Wie ben jij, 
hoe functioneer jij, waar zitten blokkades en wat zijn jou (oude) patronen 
waardoor je niet geheel je ware essentie leeft. 

 
Gedurende 48 lesuren in het voortraject “De verdieping” worden studenten 
uitgenodigd om op zoek te gaan naar zichzelf, wie ze zijn en hoe ze in contact 
met de ander en de wereld zijn. 
Na het doorlopen van dit voortraject ga je (na een intake met de docent)door 
met de opleiding. 
Afhankelijk van de jaarplanning start je als student met de dan aangeboden 
module. 

 

De vijf elementen bestaan uit vijf modules. 
Elk element; Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water bestaat uit 2 trainingsdagen en 
wordt in één kwartaal behandeld. 

 
De volledige elementenleer beslaat 60 lesuren, 12 lesuren per element. 
In iedere module staat een element met de daarbij behorende organen, 
lichaamsgebieden, chakra’s en emoties centraal. We onderzoeken niet alleen de 
fysieke en psychische staat van de organen maar ook de invloeden die zij 
daardoor op andere delen van het lichaam en emoties hebben en de relatie tot 
de andere elementen. Tevens zal er ook aandacht worden besteed aan de manier 
waarop men in het leven staat en het leven vorm geeft met als doel het leven 
volledig te leven en dromen en wensen waar te maken. 
De modules kunnen afzonderlijk gevolgd worden. 
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De karakterstructuren bestaan uit 6 modules. 
De volgende structuren (de terminologie is van psychoanalyticus Wilhelm Reich) 
komen aan bod: Schizoïde, Orale, Psychopathische, Masochistische en de Rigide 
karakterstructuur. Symbiose en Narcisme worden aangeboden als de 6e module. 
Dit zijn geen afzonderlijke structuren maar kunnen zich bij iedere structuur 
manifesteren. 
De volledige karakterstructurencyclus beslaat 72 lesuren, 12 lesuren per 
karakterstructuur en 12 uur voor narcisme en symbiose samen. 

 
De student onderzoekt bij zichzelf welke structuur het meest voorkomt en welke 
structuur minder. Dit onderzoek gebeurt via lichaamswerk. Studenten worden 
uitgenodigd via zelfonderzoek, in contact met elkaar, te voelen hoe de structuren 
in hun leven tot uiting komen en hoe deze de omgang in het sociale netwerk 
beïnvloeden. 

 
Studenten krijgen inzicht in hun kwaliteiten en hoe ze deze kwaliteiten 
daadwerkelijk kunnen gaan inzetten om zichtbaar te worden in plaats van het 
gebruiken van oude patronen en dus valkuilen die hen juist van zichzelf 
verwijderen, om van daaruit de structuren bij cliënten te herkennen en te weten 
welke interventies ingezet kunnen worden om de cliënt te ondersteunen. 
De modules kunnen afzonderlijk gevolgd worden. 

 
Het jaartraject, de vijf elementen en de karakterologie zijn modules die gericht 
zijn op het bewust worden van eigen functioneren, oude patronen en blokkades 
in het eigen systeem en deze weer in de stroming brengen. 

 
Voor de student die als Psycho-Energetisch Therapeut wil afstuderen wordt 
verwacht om parallel aan deze trajecten die gericht zijn op proceswerk, de 
therapeutische methodieken te volgen. Deze methodieken worden aangeboden 
op opleidingsdagen die 1 maal per maand plaatsvinden. 

 

Therapeutische methodieken/opleidingsdagen 
In de therapeutenopleiding worden handreikingen gegeven om de opgedane 
kennis en ervaring vanuit het jaartraject, de vijf elementen en de 
karakterstructuren, ook bij een ander (medestudenten) toe te passen. 
Dit proceswerk loopt deels parallel aan het aanleren van therapeutische 
methodieken om vervolgens meer en meer tools eigen te maken om een ander 
te ondersteunen en/of begeleiden in zijn/haar proces. 

 
De methodieken bestaan uit de volgende modules: 

 
Ademwerk,(familie) opstellingen en systemisch werk en Voice Dialogue. 

 
In deze modules krijgt de student kennis aangereikt over de verschillende tools 
die gebruikt kunnen worden in sessies als procesondersteuning bij een cliënt. 
Door het eigen proceswerk wordt het bewustzijn vergroot en de gevoeligheid 
verfijnd. Dit maakt dat in het laatste jaar van de opleiding, bij cliëntencontact de 
problematiek zichtbaar wordt en de cliënt vanuit verschillende aangeleerde 
aspecten zowel lichaamsgericht, mentaal als energetisch ondersteund wordt. 
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In het praktijkgerichte gedeelte van de opleiding worden er per therapeutische 
methodiek 8 lesdagen in gepland en zijn er per methodiek 8 intervisiedagen 
verplicht. 

 
Dit zijn 144 lesuren methodieken en daarnaast nog 144 uur intervisie. 

 

Intensiv-training 
In de totale opleiding dient een student minimaal twee intensiv trainingen te 
volgen die 2 maal per jaar worden georganiseerd door het opleidingsinstituut. 
Deze dagen worden verzorgd door de docenten van Academ. 
De leermomenten en ervaringen tijdens deze intensiv worden door de student in 
een verslag vastgelegd en ingeleverd voor de eerstvolgende opleidingsdag. 

 
Een intensiv duurt 3 dagen en is 24 uur 

 

Communicatie 
Een belangrijk aspect van lichaamsgericht leren is de communicatie. Er wordt 
van studenten een open communicatie verwacht waarin men enerzijds dienstbaar 
is naar de medestudenten als ondersteuning in hun leerproces en anderzijds 
elkaar aanspreekt op gedrag en houding. 

 
Portfolio 
In de opleiding tot Psycho energetisch therapeut is het van belang bewijsstukken 
te verzamelen om je voortgang en je groei binnen de opleiding in kaart te 
brengen door middel van het samenstellen van een portfolio. 

Op deze wijze kun je aantonen welke competenties je behaald hebt en waarin je 
nog stappen te zetten hebt. 

Dit portfolio bestaat uit persoonlijke documenten die alleen door de trainers van 
Academ gelezen en beoordeeld worden. 

Het bevat de volgende onderdelen: 
 

 
➢ Getekende studieovereenkomst 4 jarige opleiding met foto 

➢ Medische vragenlijst 

➢ Verklaring verbod op geven van sessies zonder toestemming Academ 

➢ Startprofiel* 

➢ Persoonlijk Ontwikkeling Plan met daarin je leervragen 

➢ Overzicht afwezigheid 
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➢ Verslagen van de therapeutische methodieken inclusief reflectie en 
intervisie 

➢ Verslagen van minstens 1 intensiv 

➢ Verslag supervisie 

➢ Verslagen voortgangsgesprekken 

➢ Verslagen oefensessies 

➢ Proeve van bekwaamheid 
 

 
Gedurende de 4 jarige opleiding zal het portfolio als uitgangspunt dienen bij 
voortgangsgesprekken die als ijkmoment dienen om vast te stellen waar je in je 
proces staat als aankomend therapeut. 

*Het startprofiel bestaat uit: 
 

❖ Persoonlijke gegevens 

❖ Curriculum Vitae 

❖ Motivatie voor de opleiding 

❖ Relevante diploma’s certificaten 
 

 
Intervisie 
De intervisie is bedoeld om wat in de opleidingsdagen wordt geleerd verder uit te 
diepen en eigen te maken. Doordat studenten met elkaar oefenen kunnen ze 
vertrouwd raken met wat ze zien en voelen en welke effecten een behandeling 
kan hebben. 
De studenten gaan tijdens intervisie uren in kleine groepjes, buiten de 
vastgestelde opleidingsuren om, oefenen met datgene wat zij bij zichzelf in de 
lessen hebben onderzocht en aangeleerd hebben gekregen. Deze methodieken 
gaan ze inzetten bij elkaar om te ervaren hoe ze processen bij een ander 
herkennen. Vervolgens gaan ze hun medestudent ondersteunen en begeleiden. 
Dit als voorbereiding op het werken met cliënten. 

 
De bijbehorende verslaglegging draagt bij aan het bewustwordingsproces van 
waar de student op dat moment staat, hoe het aangeleerde in de praktijk wordt 
uitgeoefend en ervaren en maakt duidelijk waar verdere ondersteuning, vanuit 
de opleiding, noodzakelijk is. De intervisie bedraagt 144 uur 
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Verslagen 
Na het voortraject, is verslaglegging verplicht. De opleiding vraagt per 
therapeutische methodiek een verslag. Dit verslag bestaat uit zelfreflectie op 
deelname aan de opleidingsdagen en een weergave van de 
intervisiebijeenkomsten. Verslagen worden door de docenten voorzien van 
feedback en zijn bewijsdocumenten van de voortgang. Deze verslagen zijn de 
ingang tijdens de individuele voortgangsgesprekken en een onderdeel van het in 
de opleiding aan te leggen portfolio. 

 

Evaluatiemomenten/voortgangsgesprekken 
Bij de start, na het voortraject, wordt door de student een portfolio opgesteld, 
waarin wordt opgenomen hoe de student zichzelf ziet, of er wordt beschikt over 
vermogen van zelfreflectie middels eerder genoemde verslaglegging van het 
eigen proces, welke persoonlijke leerpunten er zijn en de voortgang van de 
opleiding. Je individuele leervragen en de verslaglegging vormt gaandeweg de 
opleiding een persoonlijk ontwikkelingsplan (verder POP genoemd). 
Er zal na ieder jaar een voortgangsgesprek gepland worden op initiatief van de 
deelnemer. 
Bij afstuderen zal er een eindgesprek plaatsvinden naar aanleiding van de 
scriptie. 
Aan de hand van de uitkomsten van de voortgangsgesprekken, kan de docent 
een sessie individuele leertherapie adviseren of kan het noodzakelijk zijn om een 
bepaalde module opnieuw te doen door bijvoorbeeld een te hoog percentage 
afwezigheid. 

 

Leertherapie 
Een belangrijk onderdeel van deze opleiding is de leertherapie. Leertherapie is 
verplicht vanaf de vervolgopleiding met een minimum van 9 sessies gedurende 
het opleidingstraject. In de leertherapie staat het persoonlijke proces 
van de student centraal. 
De leertherapie volg je bij de docenten die aangesloten zijn bij Academ en voor 
deze sessie geldt het bij die docenten geldende uurtarief. 
Het trainen van zelfreflectie maakt deel uit van deze sessies. 
De student is verantwoordelijk voor het maken van de afspraken voor 
leertherapie en het kan ook door de docent gevraagd worden een afspraak te 
maken als deze waarneemt dat een deelnemer vastloopt of anderzijds 
ondersteuning nodig heeft. 

 

Supervisie opleidingsdagen 
Tijdens deze supervisie opleidingsdagen geeft de student sessies aan een door 
een medestudent meegebrachte cliënt onder supervisie van een docent. Daarna 
zal er in de groep door de docenten feedback worden gegeven op deze sessie. 

 
Totaal zijn dit 8 dagen. 

 
Start eigen praktijk 
Als onderdeel van de opleiding zijn er 6 uur die gericht zijn op het starten van 
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een eigen praktijk. 
 

De professionaliteit dag heeft als doel om de student inzicht te geven in het 
starten en draaiende houden van een eigen praktijk. 

 
Wat is nodig om je eigen praktijk van de grond te krijgen; De inrichting van een 
praktijk, de website, visitekaartjes, acquisitie, contacten met adverteerders, 
kamer van koophandel, boekhouding, registratie beroepsvereniging(en) etc... 
Deze dag zal door de opleiding uit besteedt worden aan een 
‘ondernemingscoach’. 

 
Hiervoor zal een dagprijs worden berekend. 

 

Oefensessies 
De oefensessies vinden plaats in het laatste deel van de opleiding tot 
Psycho-Energetisch Therapeut. In dit gedeelte van de opleiding wordt de student 
geacht met tenminste 5 cliënten te werken. Per cliënt dienen er minimaal 5 
sessies gegeven te worden aan de hand van de opgedane kennis uit de opleiding. 
De student mag een vergoeding aan de cliënt vragen voor deze ondersteuning 
die hij/zij geeft. Het bedrag hiervoor wordt in overleg met de docenten van 
Academ vastgesteld. Uit de verslaglegging van deze sessies moet blijken voor de 
docenten dat de student in staat is geweest datgene wat tijdens de 4 jarige 
opleiding is geleerd ook in de praktijk toe te passen. 

 
Deze sessies zijn voorwaarden om het eindexamen af te ronden. 

 

Aanwezigheid 
De student wordt verwacht minimaal 80% aanwezig te zijn per verplichte module 
en tijdens de overige opleidingsdagen. 
Deze 80% is gebaseerd op aanwezigheid gedurende de hele opleidingsduur en 
het is uitgesloten dat een student ervoor kiest zonder toestemming van de 
docenten, om een module in zijn geheel niet te volgen of te missen. 
De gehele module dient opnieuw gevolgd te worden bij hogere afwezigheid dan 
20%. 

 

Toelatingseisen 
In het voortraject kan in principe een ieder instromen die nieuwsgierig is in 
bewustzijnsontwikkeling en in staat is tot zelfreflectie. 
Na het doorlopen van het voortraject volgt een toelatingsgesprek voor het 
instappen in de opleiding tot Psycho-Energetisch Therapeut. Een vereiste is dat 
je beschikt over voldoende zelfreflectie en de bereidheid hebt om open te staan 
voor zelfonderzoek. 
Voor studenten die vanuit een eerder gevolgde opleiding op het gebied van 
bewustzijnsontwikkeling willen instromen, vindt eerst een intakegesprek plaats 
om van daaruit te kijken waar de student er in het opleidingstraject kan starten. 
Het kan zijn dat het noodzakelijk blijkt om alsnog het voortraject te doorlopen 
omdat de eerder verworven competenties niet toereikend zijn, de opleiding en/of 
training te lang geleden doorlopen is of een student zich nog meer bewust dient 
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te worden van eigen patronen. 
 

De opleiding heeft het recht om een student die herhaaldelijk zijn/haar eigen 
proces niet wil onderkennen of er voor wegloopt, uit te sluiten van verdere 
deelname aan de opleiding. 
Vanuit deze visie staat de opleiding garant voor professioneel opgeleide 
therapeuten. 
Een Psycho-Energetisch Therapeut kan alleen met cliënten werken als hij/zij 
inzicht heeft in hoe het energetisch- en fysieke systeem aan invloeden 
onderhevig is en zelf bereid is tot het volgen van inter- en supervisie. 

 

Duur van de opleiding 
De opleiding tot Psycho-Energetisch Therapeut is een 4 jarige weekend/avond 
opleiding op HBO-niveau. 
Het totaal aantal student contacturen bedraagt 420 uur. 

 
Naast proceswerk en de parallel lopende praktijkgerichte modules, zijn er nog 
verplichte uren voor leertherapie, intervisie, voortgangsgesprekken, oefensessies 
Dit zal aan studiebelastingsuren rond de 650 uur zijn exclusief intervisie, 
leertherapie en oefensessies. 

 
Voortraject: 48 uur 
5 Elementen: 60 uur 
Karakterstructuren: 72 uur 
Therapeutische methodieken: 144 uur 
Supervisie: 48 uur 
Twee maal intensiv: 48 uur 

Totaal: 420 uur 
 

Hoewel de aangeboden trajecten als afzonderlijke modules én in willekeurige 
volgorde gevolgd kunnen en mogen worden, is het voor studenten die het 
certificaat Psycho-Energetisch Therapeut willen behalen, wel van belang dat er 
tussen de verschillende modules niet meer dan één kwartaal mag vallen. Dit in 
verband met de voortgang van het eigen proceswerk. Mocht er door 
omstandigheden meer tijd tussen vallen, dan wordt dit altijd met de docenten 
besproken en het opleidingstraject verder bepaald. 

 
Het zelfstandig werken met cliënten in het kader van de opleiding (oefensessies) 
start na de supervisie en na toestemming van de opleidingsverantwoordelijke 
docenten. 

 

 
Studiebelasting 
Naast de studentcontact uren is de deelnemer/student nog 3 uur per week kwijt 
aan zelfonderzoek, verslaglegging en leeswerk. 
Dit is exclusief de uren intervisie(144 uur), leertherapie (15 uur)en het geven 
van oefensessies (50 uur). 
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Medische basiskennis 
Het is noodzakelijk om een landelijke verplichte cursus medische basiskennis 
en/of psycho-sociale basiskennis te volgen om aangesloten te kunnen worden bij 
een beroepsvereniging. Dit is noodzakelijk voor je cliënten om de therapiekosten 
te kunnen declareren bij hun zorgverzekering. Deze cursus wordt niet verzorgd 
door Academ. Het is eventueel mogelijk om deze cursus te volgen na het behalen 
van opleiding tot Psycho-Energetisch Therapeut. 
Voor studenten met opleiding geneeskunde of de HBO opleiding tot 
verpleegkundige kunnen dispensatie regelingen gelden. 

 

Eindexamen 
Het eindexamen bestaat uit een toets over het theoretische gedeelte van de 
gehele opleiding en uit een proeve van bekwaamheid. De vakbekwaamheid 
bestaat uit inzicht in de Chinese geneeskunde voor wat betreft de vijf elementen 
en de karakterstructuren volgens W.Reich. Voorts moet een student beschikken 
over voldoende kundigheid om de therapeutische methodieken toe te passen, 
goed kunnen luisteren en verwoorden van inzichten die worden opgedaan. De 
student moet in staat zijn de cliënt vanuit een holistische visie te ondersteunen 
en begeleiden in zijn/haar proces. 

 

Proeve van bekwaamheid 
De proeve van bekwaamheid bestaat uit het maken van een scriptie en een 
praktijkexamen dat bestaat uit het geven van een sessie aan een cliënt onder 
toezicht en beoordeling van de staf van Academ. 

 

Scriptie 
De scriptie beschrijft een casus vanuit een oefensessie. De casus wordt vanaf de 
intake van de cliënt tot aan de afronding van het proces beschreven. Hierin wordt 
uitgebreid ingegaan op de problematiek van de cliënt, gerelateerd aan de 
verschillende modules uit de opleiding. 
Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij waar je zelf tegenaan bent gelopen, 
wat je goed hebt gedaan, wat beter kan, hoe je het anders had kunnen doen. 
Hoe jij het proces bent ingegaan, welke weerslag dit op je cliënt had en hoe je 
dit hebt opgelost. Van welke methodieken je gebruikt heb gemaakt en hoe deze 
zijn opgepakt door je cliënt. 

 
 
 
 

De scriptie moet een duidelijk beeld geven van hoe de opgedane theorie in de 
praktijk is toegepast en wat jou geholpen heeft om deze cliënt te ondersteunen 
in zijn/haar proces. 
Daarnaast is het van belang dat jij ook jouw eigen (groei)proces als therapeut 
beschrijft en wat jij bent tegengekomen in jou. 

 
De scriptie bestaat uit minimaal 10 en maximaal 20 bladzijden (exclusief 
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bijlagen), lettergrootte 12 en regelafstand 1. 
 

Het praktijkexamen 
Het praktijkexamen is het geven van een volledige sessie aan een cliënt onder 
toezicht van de staf van Academ. De student laat, in het werken met de cliënt 
zien, dat hij/zij opgedane kennis van de aangeboden lesstof en aangeboden 
methodieken kan omzetten naar wat op dat moment in de praktijk noodzakelijk 
is, om de cliënt op een adequate manier te ondersteunen in de behandeling. 

 
Dit praktijkexamen kan pas plaatsvinden als de student al meerdere cliënten 
onder supervisie heeft behandeld en de verplichte 5 cliënten, van 5 
behandelingen elk, heeft afgerond. En dat de scriptie is goedgekeurd. 

 

Herkansing 
Het eindexamenresulstaat wordt mondeling medegedeeld. Als een 
onderdeel/module niet is behaald, is er een mogelijkheid tot herkansing binnen 6 
maanden na het eindexamenresultaat. Als de herkansing niet binnen die 6 
maanden wordt gedaan, zal de gehele module opnieuw gedaan moeten worden. 

 

Certificaat 
De student ontvangt de certificaat Psycho-Energetisch Therapeut alleen als in de 
praktijk is gebleken dat een bewustwordingsproces op gang is gebracht, de 
student openstaat voor zijn/haar eigen proces en de opgedane kennis adequaat 
wordt ingezet om cliënten te ondersteunen en begeleiden in hun proces. Vanuit 
de supervisie moet een duidelijk en helder beeld weergegeven worden hoe de 
Therapeut in Opleiding (TIO) zijn cliënten te woord staat en ondersteund. Het 
portfolio van de student moet bijgewerkt zijn en via bewijsdocumenten duidelijk 
zicht geven op het doorlopen traject en de student dient de verantwoording van 
zijn eigen proces en aankomend therapeutschap te kunnen dragen. 

 
De proeve van bekwaamheid moet met een voldoende beoordeeld zijn. 

Daarnaast moet de student het gehele opleidingstraject minimaal voor 80% 
aanwezig zijn geweest en voldaan hebben aan alle door de opleiding gestelde 
eisen. 

 
Studentenvertegenwoordiger 

Een studentenvertegenwoordiger heeft het doel om de belangen van de 
studenten te behartigen op inhoudelijk gebied, op rechten van studenten en op 
faciliteiten binnen deze opleiding. 
Door dit doel na te streven kan de studentenvertegenwoordiger een bijdrage 
leveren dat er binnen het opleidingscentrum Academ goede Psycho- energetische 
therapeuten worden opgeleid. Dit alles in een plezierige leeromgeving, waar 
respect voor elkaar en vertrouwen in ieders mogelijkheden voorop staan. 
De Studentvertegenwoordiger zet zich in om de betrokkenheid van studenten te 
vergroten en de communicatie met de docenten regelmatig en in een open 
houding te laten verlopen. 
Eens per kwartaal zal er een mogelijkheid geboden worden om datgene waar de 
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studenten tegenaan zijn gelopen, dit kan op inhoudelijk gebied zijn, de rechten 
betreffende of gericht op het faciliteren, met elkaar te bespreken. Vanuit dit 
overleg vindt een terugkoppeling plaats naar de docenten en indien noodzakelijk 
vraagt de studentenvertegenwoordiging om aanpassingen. 
De studentenvertegenwoordiger is er niet voor persoonlijk ongenoegen tegen 
medestudenten of docenten, lesmateriaal, opdrachten of het bespreken van in de 
ogen van de student onterechte feedback. 
De opleiding tot Psycho-Energetisch Therapeut is een opleiding gericht op het 
eigen proceswerk, waardoor de studenten vaker geconfronteerd worden met hun 
eigen blokkades en -al dan niet- oude patronen. Dit maakt het bespreekbaar 
maken van eigen ongenoegen over persoonlijk functioneren van een docent, 
weerstand tegen lesstof of opdrachten juist onderdeel van het eigen leerproces. 
De studentenvertegenwoordiger zorgt voor een regelmatig en goed overleg 
tussen docenten en de studenten, zodat lesinhoud, faciliteiten rond de opleiding 
en de rechten van de studenten altijd onderwerp van gesprek kunnen zijn en 
daar waar dit nodig is, kunnen worden aangepast. 

Jaarlijks wordt de studentenvertegenwoordiger geëvalueerd en indien nodig 
wordt een nieuwe studentenvertegenwoordiger verkozen. 

 
 

Klachtenbehandeling 
Inhoudelijke klachten mogen schriftelijk worden ingediend en worden getoetst 
aan bestaande lesstof en indien ontvankelijk worden zij meegenomen in de 
huidige lesstof. Voor klachten over de docenten of de opleiding als geheel is het 
in het kader van het leerproces van belang om deze direct met de docenten op te 
nemen. De docenten staat open voor dit soort gesprekken, kritiek of klachten. 
Indien de klacht niet naar goeddunken van de klager is opgelost, dan kunnen 
betrokkenen zich wenden tot de klachtencommissie. 
Opleidingsinstituut Academ beschikt over een klachtenregeling en deze is in te 
zien en/of op te vragen bij Academ via info@academ.nl 
We nemen klachten serieus en er wordt vertrouwelijk mee omgegaan. Volgens 
bepalingen reageren we op de klacht binnen 4 weken na ontvangst. 

 

Eindverantwoordelijkheid 
De opleiding is ontwikkeld door Linda Bijtebier. Zij is verantwoordelijk voor de 
inhoud van de lessen. Hoewel alle lessen een rode draad hebben en met elkaar 
verbonden zijn, is het individuele proceswerk het uitgangspunt om van daaruit de 
lesstof te ervaren en te integreren. 
De leer van de Chinese geneeskunde met de vijf elementen als uitgangspunt, 
wordt tot op heden alleen gebruikt met kruiden of naalden, dus via fysieke 
ingang. Wat deze opleiding wil bereiken is dat de leer van de Traditionele 
Chinese Geneeskunde meer in de therapieën gebruikt wordt. In combinatie met 
de karakterstructuren uit de psychotherapie geeft dit een holistische kijk op 
energetische- en fysieke systemen. 
Dit betekent in de praktijk dat afgestudeerde Psycho-Energetisch Therapeut zich 
veel meer bewust is en meer inzicht heeft in de verschillende processen, zowel 
op lichamelijk- als ook op energetisch niveau om van daaruit bij een hulpvraag 
van een cliënt meer aspecten te kunnen meewegen in de ondersteuning en 
begeleiding van hun proces. 
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Om dit te bereiken is het van belang dat de student bereid is om zijn eigen 
proces aan te gaan, blokkades en oude patronen te transformeren en hierdoor 
meer verantwoordelijkheid nemen in eigen gezondheid en welzijn. 
De student tekent bij aanmelding voor de opleiding dat elk proces, hoe moeilijk 
ook, wordt aangegaan en als onderdeel van de opleiding wordt gezien wat 
bijdraagt tot meer bewustzijn over eigen functioneren en hen stap voor stap bij 
de essentie van henzelf brengt. 
Vanuit de opleiding wordt gedegen en professionele ondersteuning geboden en 
wordt ieder (deel)proces met respect behandeld. 
De opleiding heeft het recht om een student die herhaaldelijk zijn/haar eigen 
proces niet wil onderkennen of er voor wegloopt, uit te sluiten van verdere 
deelname aan de opleiding. 
Vanuit deze visie staat de opleiding garant voor professioneel opgeleide 
therapeuten. 
Een Psycho-Energetisch Therapeut kan alleen holistisch werken als hij/zij inzicht 
heeft in hoe het energetisch- en fysieke systeem aan invloeden onderhevig zijn. 

 
Het Copyright en het eigendomsrecht van het opleidings- en studiemateriaal 
berust bij Academ. Niets mag openbaar worden gemaakt, gedistribueerd of 
gekopieerd door middel van (foto)kopie, internet, opname of op welke andere 
wijze ook. 

 

Docenten 
De lessen worden gegeven door Linda Bijtebier. 
Zie voor verdere gegevens www.academ.nl 
Zij verzorgen samen en afzonderlijk de trainingen, intake, 
voortgangsgesprekken, leertherapiesessies en de supervisie. 

 

Contact 
Contact met de docenten kan buiten de lesdagen om, via telefoon of email. De 
docenten reageren zo snel als mogelijk. Uiterlijk binnen 1 week. 
Docenten 
Linda Bijtebier 0630263676 
Website                https://medischeqigong.com/ 
Email info@academ.nl 
Secretariaat secretariaat@academ.nl 

 

Verplichte Lesstof 
Lesmateriaal modules Academ 

 
De theorie van deze opleiding is voor een groot deel gebaseerd op de oosterse 
filosofie en de Chinese geneeskunde. 
Daar de opleiding heel proces- en ervaringsgericht is, volg je eerst de lessen en 
krijg je na afloop van een module de bijbehorende theorie digitaal toegestuurd. 

 

Opleidingsplaats 
De opleiding is gesitueerd in Academ Centrum voor innerlijk in Rotterdam. 



16/24 Opleidingsinstituut Academ Psycho-Energetisch Therapeut  

Kijk voor actuele informatie, trainingsdagen en kosten op de website 
www.medischeqigong.com  
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Bijlage 1: schematische weergave opleiding 
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Bijlage 2: therapeutische methodieken 
Om therapeut te zijn is het in eerste instantie belangrijk dat studenten helder 
hebben hoe het in hun eigen leven toegaat, welke valkuilen, patronen en 
gedragingen kunnen voorkomen en wat zij daarmee doen. Als bewustzijn 
hierover ontwikkeld is, kan dit ook allemaal beter bij cliënten onderkent worden 
en van daaruit kan een cliënt beter begeleid en ondersteund worden in zijn 
proces. 
In de opleiding streven we ernaar om studenten zoveel mogelijk te laten ervaren. 
Dit ervaren ontstaat door het creëren van oefeningen waardoor ze geraakt 
kunnen worden, waardoor ze de confrontatie met zichzelf kunnen aangaan, hoe 
pijnlijk deze ook moge zijn. Het is belangrijk en noodzakelijk om het eigen leven, 
patronen en valkuilen inzichtelijk te hebben, zodat je in contact met cliënten als 
therapeut professioneel kan functioneren. 

 
De student leert: 

• Verbonden ademhaling 
• Voice Dialogue 
• Systemisch werk/opstellingen 

 

In het proceswerk, tijdens de elementenleer, de karakterstructuren en de 
intensiv’s wordt gebruik gemaakt van de volgende methodieken: 

 

Medische Qigong 
Qigong is een oude Chinese bewegingsleer waarbij in vloeiende bewegingen de 
lichaamsenergie die geblokkeerd is, vrijgemaakt wordt. Voor de energiebanen 
naar onze belangrijke vitale organen zijn er specifieke houdingen en bewegingen 
die in de lessen worden aangeleerd en geoefend onder begeleiding van 
acupuncturist en bewustzijnstrainer Linda Bijtebier. Zij specialiseert zich in 
Medische Qi gong om in individuele sessie gericht te ondersteunen bij 
aandoeningen en klachten. 

 
Visualisatie Onder 
begeleiding gaat de student terug in de tijd om een beeld naar voor te laten 
komen, waarin bijvoorbeeld een onderwerp uitgediept wordt dat inzicht geeft in 
de levensgeschiedenis van de student. In 
visualisaties kan ook met het innerlijk kind gewerkt worden en vanuit hun 
volwassenheid kan het innerlijk kind geheald worden. Het innerlijk kind is dan 
het gekwetste stuk in henzelf, waarin ze soms vertoeven als ze zich daar niet 
bewust van zijn. Het was/is vaak een overlevingsmechanisme die zo eigen is 
geworden dat men zich daar niet meer van bewust is, maar wel beperkend kan 
zijn in het dagelijkse leven. 

 
Werken op een scherm 
Met deze techniek laat ik hen, buiten de aura, een beeld van zichzelf, een situatie 
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of een deel van hun lichaam, bijvoorbeeld een orgaan, op een scherm 
visualiseren. Onder begeleiding worden ze uitgenodigd om bijvoorbeeld via een 
kleur energie van anderen of oude, niet in het nu zijnde energie, overtuigingen 
en/of patronen te laten oplichten. Dit geeft helderheid in wat er soms gebeurde 
en hoe dit nog in hun dagelijkse leven doorwerkt. Hier leren de studenten ook 
helingtechnieken zodat ze bij zichzelf vastzittende energie kunnen schoonmaken 
en transformeren. 

 
Inquiery of herhalende vraag 
Dit is een zelfonderzoek waarbij een luisterende Boeddha aanwezig is als stille 
getuige. De luisterende Boeddha (een mede student) stelt alleen, steeds opnieuw 
de vraag en verder is deze als stille getuige aanwezig, waarbij hij wordt 
uitgenodigd om geen indrukken te laten zien, niet in gesprek te gaan, niet te 
gaan redden of voorstellen te doen, niet in een medelijdende rol of blik te 
vervallen, niet berispend maar gewoon neutraal aanwezig te zijn en te luisteren. 
Dit is belangrijk, omdat iedereen in het verleden vaak probeerde iets te vertellen 
en dan telkens weer een bepaalde gelaatsuitdrukking en/of opmerking terug 
kreeg die boekdelen sprak. Juist deze verbale en non-verbale reacties zorgen 
niet alleen voor het ontstaan van oordeel of zelfoordeel, maar ook voor nieuwe 
overtuigingen, zoals “ik doe het niet goed”. 

 
Verbonden Ademwerk 
Verbonden ademen is levensenergie en is dus belangrijk om gezond te blijven. 
Ademen kan goed gebruikt worden in sessies als de cliënt ergens vastzittende 
emoties heeft waar deze moeilijk bij kan met zelfonderzoek of visualisatie. 
Tijdens ademwerk worden studenten uitgenodigd om bijvoorbeeld naar hun buik, 
thorax, of ander deel van hun lichaam, te ademen. Bij een volle, diepe 
ademhaling komen veel emoties los en vrij. Dit kan gepaard gaan met beelden of 
oude herinneringen, waardoor opnieuw een stuk bewustzijn helder wordt. 

 
Bio-energetica 
Dit is een belangrijk onderdeel van de lessen om ook het lichaam bij het proces 
te betrekken. Soms heeft iemand het mentaal helemaal helder, maar blijft het 
fysiek vasthouden in zijn fysieke lichaam. Dan is lichaamswerk, bio-energetica, 
erg nuttig om het ook daar weer stromend te maken. 

 
Systemisch werk 
Deze techniek wordt gebruikt als er grotere thema’s in beweging gebracht willen 
worden. Iemand die bijvoorbeeld ver van zijn hart leeft of veel angst heeft, dan 
kan dit thema, hart of angst opgesteld worden en kan de energie in beweging 
gebracht worden. Vaak wordt het dan ook helder dat er energie van andere 
tussen zit, dat de angst bijvoorbeeld van een van de ouders is of dat er door 
trauma’s in verleden iets tussen het hart en de persoon zelf is gaan staan 
waardoor het één worden moeilijk is. Met systemisch werk kunnen er 
verschuivingen plaatsvinden, waardoor de student soms grote stappen kan 
nemen in zijn proces. 

 
(familie)Opstellingen 
Een familieopstelling of familieconstellatie is een methode die een diepgaand 
inzicht geeft in de dynamiek van het gezin en de familie waaruit je voortkomt. 
Als kind ben je in staat spanningen feilloos aan te voelen, zonder dat je al over 
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het vermogen beschikt deze te duiden. Hierdoor betrek je als kind ongemerkt 
situaties op jezelf, zoals veel kinderen zichzelf de schuld geven van de scheiding 
van hun ouders bijvoorbeeld. 

 

Heling 
In de eerste modules leren de studenten zelfheling. Ze worden uitgenodigd om 
fysiek te kijken naar bijvoorbeeld een orgaan, een chakra of een auralaag. 
Daarbij leren ze met kleuren energieën op te laten lichten die niet in het hier en 
nu horen. Ze leren dit te verwijderen en op te vullen met hun eigen energie. 

 
Dans, beweging Is 
een regelmatig terugkerend onderdeel van de gehele opleiding en heeft als 
functie daadwerkelijk in je lijf aanwezig te zijn, om in beweging te komen en 
vastzittende energieën in bewegingen te brengen en los te maken en anderzijds 
te integreren wat er gebeurd is. Tevens geeft dans en beweging inzicht in welke 
delen van je lichaam makkelijk en soepel in beweging komen en welke delen 
eigenlijk niet mee bewegen. 

 
Gesprek met een deel van jezelf 
Ook deze techniek wordt gebruikt om meer bewustzijn over jezelf te ervaren. 
Je laten raken door je eigen woorden over jezelf. Door in gesprek te gaan met je 
chakra, een orgaan, een kwaliteit van jezelf, word je die energie en voel je met 
heel je lijf wat dat deel van jou je te vertellen heeft. 

 
Voice Dialogue 
Ieder mens heeft verschillende deelpersonen in zich aanwezig. Je kunt die 
deelpersonen ontdekken en je kunt er mee in gesprek gaan. 
Deze deelpersoonlijkheden zijn energiepatronen in ons, die opereren als 
zelfstandige energieën, ieder met zijn eigen wil, gedachten, gevoelens, wensen 
en bewustzijn. Wij zijn ons meestal niet bewust van deze verschillende ikken, 
omdat wij denken te leven vanuit één ik, dat bewust handelend kan optreden en 
vrije keuzes kan maken. 
De kern van de methode is het bewust maken van de verschillende 
deelpersoonlijkheden in ons, ze vanuit het innerlijk naar buiten laten treden en 
ze tot een gesprek uitnodigen. 

 
Energetische hygiëne 
In de opleiding ligt zeker ook de nadruk voor studenten op het aanleren van 
energetisch reinigen. 
Dit energetisch reinigen is van belang omdat gevoelens en ervaringen van 
mensen, wanneer je met hen werkt zijn er energietrillingen. 
Deze trillingen laat een ieder van ons achter; ze blijven hangen in ruimten waar 
wij zijn geweest en ze hechten zich aan de voorwerpen waarmee wij ons 
(letterlijk) verbonden hebben gevoeld. 
Positieve trillingen ‘geven’ energie, negatieve trillingen ‘vragen’ energie van ons 
en juist deze negatieve trillingen maakt dat wij ergens last van krijgen. 

 
Vanaf het begin van de opleiding leren studenten dat ze energie moeten 
scheiden. Hun eigen energie terughalen bij de medestudenten en docenten en in 
een later stadium bij cliënten. Ze leren door middel van verschillende technieken 
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bij zichzelf te zijn en te blijven en hun energie terug te halen als deze bij de 
ander terecht is gekomen of terug te geven als energie van een ander bij hen is 
terechtgekomen. 
Door energetisch reinigen vanaf het begin van de opleiding aan te leren, gaan 
studenten snel ervaren wanneer er negatieve trillingen in de ruimte zijn of 
wanneer negatieve trillingen blijven hangen en zijn zij in staat deze trillingen te 
“schonen” uit hun eigen systeem en uit de ruimte waar ze aan het werk zijn. 
Naast deze energetische hygiëne wordt de fysieke hygiëne ook benadrukt. Het 
wassen van handen nadat met al dan niet met een cliënt aan het werk is 
geweest, afdouchen als men het gevoel houdt dat er “iets” aan energie is blijven 
hangen. De ruimte schoon en opgeruimd houden. 
Fysieke hygiëne vinden wij van belang echter in het energetisch werk is juist het 
besef ontwikkelen van energetische hygiëne nog van veel groter belang. 
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Bijlage 3: aanbevolen literatuur 

Op de boekenlijst van aanbevolen literatuur staan ongeveer 38 titels met een 
richtprijs totaal voor hele lijst te verwachten ongeveer € 800,- 
Aanschaf van aanbevolen literatuur is student zelf verantwoordelijk voor en kan 
geschieden volgens gangbare wegen via boekenwinkel, internet of tweedehands, 
zonder bemiddeling of uitvoer van Academ. 

 
Ademwerk  

Rebirthing - Leonard Ohr & Sondra Ray 90 7245 5177 
The art of integrative Therapy - Tilke Platteel-Deur 9783942035026 
De adem, bron van ontspanning en vitaliteit - Regine Herbig 90 6020 8080 
Op adem komen - Geert Devriendt 90 209 5248X 
Een reis naar onafhankelijkheid met de kracht van Ademen 9789081194310 
De kracht van Ademen - Swami Saradananda 9789057648595 

 
 

Voice Dialogue  

Thuiskomen in jezelf - Hal & Sidra Stone 9789072455047 
Thuiskomen bij elkaar 9789077770580 
Van elkaar houden zonder jezelf te verliezen 9072455525 
Embracing your inner Critic 9780062507570 
De innerlijke criticus ontmaskerd 9072455266 
De innerlijke patriarch 9072455428 
Ik ken mijn ikken - Karin Brugman e.a. 9789058715241 

 
Systemisch werk en opstellingen 

 

Verborgen Dynamiek van familiebanden-Bert Hellinger 9069364759 
De praktijk van familieopstellingen - Weber en Hellinger 9069635550 
Familieopstellingen in de praktijk - Indra Torsten Preiss 9021536072 
Mama luister je? - Rosemarijn Roes 9020281054 
Creatief visualiseren - Shakti Gawain 9020246240 
De wijsheid is voortdurend onderweg - Bert Hellinger 9789080687455 
Familieopstellingen - Nick Blaser 9789062290765 

Elementenleer 
 

Het subtiele lichaam - Cyndi Dale 9789069638843 
Five Element Constitutiona Acupuncture – A. Hicks e.a. 0443071705 
Five Spirits – Lorie Eve Dechar 1590560922 

 
 

Karakterstructuren  

De Maskermaker - Wibe Veenbaas e.a. 9789078395010 
Innerlijke leiding - Hanneke en Hans Korteweg e.a. 9021599317 
Handboek bio-energetica - Alexander Lowen 9021537206 
Je lichaam als spiegel - Ansgar & Dietlinde Rank 906325489X 
Reichiaans lichaamswerk - Nick Totton 9063500815 
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Innerlijk kind werk  

Je eigen-wijze weg - Omkar Dingjan& Diviyam Kranenburg 9789059800410 
Stepping out of Fear - Krishnananda 3928256734 
Eenzaamheid hoeft niet - Erica Chopin 9020260197 
Regressie en het innerlijke kind - Frank den Ouden 9063785488 
Geboren worden zonder pijn – Leboyer 9027458651 
Lichaamstaal van de geboorte Michel Odent 9060199758 

 
Therapeutschap 
Liefde in Wonderland - Riekje Boswijk-Hummel 

 

9060207564 
Overdracht en tegenoverdracht - Fee van Delft 9024416817 
De kunst van het helpen - Bert Hellinger 9077290052 
De kracht van liefde en vergeving - Gerald Jampolsky 9020276891 

 


