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Cursuscentrum De Smederij
Studiegids/Studieplan Groeiworkshop 1 t/m 6

Duur opleiding:

Aantal bijeenkomsten:

Elke groeiworkshop duurt 1 dag.
Je kunt ervoor kiezen één,
een aantal of alle groeidagen mee te doen.
Je kunt je per groeiworkshop aanmelden.

Minimaal aantal bijeenkomsten: 1
Maximaal aantal bijeenkomsten: 6

Toelating:

Na een intakegesprek; vooropleiding minimaal havo/mbo
en opleiding Energetisch (systeem) Therapie is
noodzakelijk

Vorm:

Contactonderwijs

Toelating:

Aanbevolen vooropleiding is minimaal vmbo of door
ervaring Gelijkwaardig

Kosten:

€ 90,- per workshop

Kosten studiemateriaal:

geen

Docenten:

Hoofddocent Pierre Rooymans, andere docenten diverse
stagaires

Data:

Zie website of bijlage

Inhoud van de workshops
De workshops zijn thematisch opgebouwd en steeds los te volgen. Wie alleen
groeiworkshop 3 wil doen, hoeft dus niet eerst groeiworkshop 1 en 2 te hebben
gedaan. Hoofdthema’s per
groeiworkshop zijn:
– Groeien in zekerheid
– Groeien in vertrouwen
– Groeien in kracht
– Groeien in je gevoel
– Groeien in verantwoordelijkheid
– Groeien in intuitie

Opbouw
De workshop bestaat steeds uit een dag. Je kunt vrij instromen. Er is de hele dag
koffie, thee en lekkers. Tussen de middag is er een lekkere lunch.

Docenten
Pierre Rooymans is de hoofddocent van de workshops. Hij zal zo veel mogelijk
contacturen aanwezig zijn (behoudens overmacht zoals ziekte etc.). Hij is ook
degene waar cursisten tussentijds met vragen terecht kunnen via telefoon of email.
Daarnaast lopen er bij de workshops diverse stagiaires rond vanuit de tweejarige
beroepsopleiding Docent Spirituele therapie van Cursuscentrum De Smederij.

Doelgroep
Deze workshops zijn bestemd voor

pirituele Therapie
aangaan eerst willen kennismaken met bewustzijnsgroei en spiritualiteit.

Doelstellingen
De doelstellingen van de workshops zijn:

kennismaken met onbewuste reactiemechanismen en eigen blokkades

Boekenlijst
Voor de workshop hoef je geen boeken aan te schaffen. Wil je meer weten over de
stof dan kun je de volgende boeken lezen:
Anodea Judith: Chakra werkboek
Ad Stemerding: Groeien in evenwicht (eventueel in De Smederij aan te schaffen)

Studiebelasting
n.v.t.
Examens
n.v.t.

Tussentijdse vragen
De opleiding bestaat uit contactonderwijs. Voor tussentijdse vragen kun je altijd per
telefoon of email contact opnemen met de hoofddocent (Pierre Rooymans:
prooi@dds.nl, 06-46118917).
Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs
Heb je vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs, dan
beantwoorden wij deze binnen twee weken. Heeft je vraag langer de tijd nodig, dan
laten wij je weten wanneer je het antwoord kunt verwachten.

Niveau opleiding
het niveau van de cursus is te vergelijken met mbo/hbo niveau

Evaluatie
Steekproefsgewijs vindt er een cursus- en docentenevaluatie plaats. Studenten
kunnen op een evaluatieformulier aangeven hoe zij de behandelde stof, de manier
van lesgeven en de verschillende stagiaires ervaren. Deze evaluatie is anoniem en
wordt door de docenten verwerkt en betrokken ter verbetering van de opleiding.

Toelating
Personen die bepaalde medicijnen gebruiken (zoals antidepressiva) of personen met
een psychiatrische achtergrond dienen dit aan te geven en voor aanmelding van de
cursus een gesprek aan te vragen.

Bedenktijd na aanmelding en tussentijds stoppen
Na aanmelding heb je een bedenktijd van 14 dagen. Ben je eenmaal met de
workshop begonnen, dan kunnen wij als je voortijdig wilt stoppen, geen geld
retourneren (zie onze algemene voorwaarden).

Privacy-beginsel
De docenten en stagiaires zullen integer omgaan met de persoonlijke processen van
de cursisten. Alle informatie die door studenten verstrekt wordt, is vertrouwelijk voor
Cursuscentrum De Smederij, onze medewerkers en docenten. Deze wordt niet
zonder toestemming van de studenten verspreid. zie ook de AVG op onze website

Kosten
Losse workshopdag: € 90,-. De kosten van de workshops zijn inclusief verblijfskosten
(koffie, thee, koek, lunch). Facturatie vindt eenmalig per workshop plaats. Wil je zes
workshops volgen, dan kun je deze desgewenst in één keer betalen. Je ontvangt van
ons een rekening.

Klachten
Cursuscentrum De Smederij kent een klachtenprocedure. Deze tref je aan op de
website.

Website
Op www.desmederij.nl vind je ook info over andere cursussen die in ons
opleidingsinstituut worden aangeboden.

