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Bedrijfsgegevens 

ISBC 

Apollolaan 332 

2324 BX Leiden 

Telefoon: 06-13905387 

 

Website: www.taochi.nl 

E-mail: info@taochi.nl  

 

KvK. nr. 04085487 

BTW.nr. NL 111898043B01 

Bankrekening nr. NL 48 RABO 0133.2729.23 t.n.v. ISBC 

 

 De opleidingsruimte op het Koningsplein 37 in Den Haag. 

 



BMSR- Coach opleiding 

 
 

© ISBC -  BMSR-Coach                                                                                                Brochure   blz. 
 

3 

Waar staat de opleiding BMSR-Coach voor? 
De BMSR-Coach/trainer opleiding is een lichaamsgerichte opleiding. BMSR staat voor 
Body Mind Stress Release. Het is een lichaamsgerichte opleiding volgens van de Chinese 
geneeskunde en filosofie. De opleiding wordt ondersteund met de westerse wetenschap 
op het gebied van stressmanagement. 
 
De opleiding bestaat uit methodes, technieken en oefeningen uit de qigong, Taoïstische 
en Boeddhistische meditatie en NLP. Deze methode van coaching en training is vijftien 
jaar geleden ontwikkeld door Ron Wiggers om mensen met stress gerelateerde klachten 
curatief of preventief te helpen. 

Voor wie is de opleiding tot MBSR-coach bedoeld? 

De opleiding is meer dan alleen technieken leren. Het is een opleiding die jouw als 

coach/trainer leert werken vanuit je hart en met compassie. De opleiding geef je de 

gelegenheid je zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen. 

De opleiding is ontwikkeld voor de iedereen die een coachingspraktijk wil starten op het 

gebied van lichaamsgericht werken volgens de Chinese geneeskunde en filosofie, 

aangevuld met de westerse wetenschap op het gebied van stress. 

Waarom een opleiding tot BMSR-Coach? 

Van de mensen die een huisarts bezoeken is 75% van de klachten of ziektes stress 

gerelateerd. Dat betekent dat er heel veel te winnen is met stresspreventie. Toch gaan 

de meeste mensen door met hun verkeerde levensstijl tot dat de klachten zo erg zijn dat 

ze naar de huisarts moeten omdat ze stressgerelateerde klachten hebben of een burn-

out. 

Wat doet een BMSR-Coach? 

Een BMSR-Coach begeleidt cliënten bij het herstellen van de verbinding tussen voelen en 

denken. De BMSR-Coach doet dat door middel van de body en mind benadering waarbij 

qigong en meditatie belangrijke interventies zijn. Op cognitief gebied begeleidt de coach 

met NLP technieken en methodes de cliënt om inefficiënt gedrag te herkennen en die om 

te buigen naar efficiënt gedrag, zodat de cliënt weer de regie over zijn leven krijgt. 

Wat maakt de opleiding tot BMSR-Coach speciaal. 

Wat de coachopleiding speciaal maakt is dat de student een gedegen basis krijgt in 

Qigong. Qigong is één van de krachtigste methode uit de Chinese geneeskunde om stress 

te verminderen en te beheersen. Qigong maakt daarom een groot deel uit van de 

opleiding. Naast Qigong leert de student meditaties uit de Taoïstische en Boeddhistische 

tradities. Uit de NLP leert de student hoe je inefficiënt gedrag kunt veranderen en je doel 

kunt bereiken. 
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De opleiding als BMSR-Coach omvat niet alleen technieken en methodes om je cliënten 

te helpen. In de opleiding is ook een onderdeel gereserveerd voor het ondernemerschap 

en praktijkvoering. Je kunt nog zoveel beroepsopleidingen hebben gevolgd en de beste 

zijn in je vak, maar dan ben je nog geen ondernemer. Tijdens de opleiding leer je de in 

en outs van praktijkvoering en het ondernemerschap.  

Inhoud opleiding  
In de opleiding komen de volgende onderdelen komen aanbod: 

Qigong 
Qigong neemt een belangrijke plaats in tijdens de opleiding. We beoefenen qigong om 
stress in het lichaam te verminderen en in balans te komen. Tijdens de coachopleiding 
gaan we diverse qigong oefeningen en vormen leren zodat je ze kunt overbrengen op je 
cliënt of tijdens een training. We behandelen o.a. de volgende onderdelen: 

● Beweging (diverse qigong vormen en stretching) 
● Ademhalingstechnieken 
● Zelfmassage  
● Aandachttraining  
● Visualisatie oefeningen 

Qigong vraagt ook een theoretische onderbouwing, o.a. de volgende onderdelen:  

● Chinese geneeskunde en filosofie  
● Wat is qigong 
● San bao, wu wei, wuji en Yin en yang 
● De vijf elementen en de meridianen 
● De dantians 
● Rujing en song 

Meditatie 
Je leert tijdens de opleiding een aantal meditatievormen.  
De volgende meditaties komen aanbod: 

● Chan/Zen meditatie 
● Loopmeditatie 

Coachen 
Tijdens het coachen leer je gesprekstechnieken, een intakegesprek afnemen, een 
behandelingsplan opstellen en vooral luisteren met aandacht. 
 We behandelen o.a. de volgende thema’s: 
● Communicatie 
● Oplossingsgericht coachen 
● Intakegesprek 
● Behandelingsplan maken 
● Werken met formulieren en het afnemen van testen 
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Trainen 
Je leert tijdens de opleiding een training te geven voor een groep in 
ontspanningsoefeningen. 

NLP  
NLP betekent Neuro-Linguïstisch-Programmeren. Het is een verzameling van technieken 
en vaardigheden die mensen kunnen helpen te veranderen in hun gedrag, houding en 
perceptie. Door NLP technieken toe te passen in coaching krijgt de cliënt andere inzichten 
waardoor hij/zij anders tegen problemen, belemmeringen en situaties aankijkt dan 
voorheen. 
 
We behandelen o.a. de volgende thema’s: 
● Het NLP filtermodel 
● Werken met hulpbronnen 
● Gewoontepatronen veranderen 
● Doelen bereiken 
● De cirkel van het leven 

Stressmanagement 
We behandelen de oorzaken en gevolgen van stress. We gaan in op de fysiologie, de 
symptomen en het verschillen tussen chronische stress, burn-out, depressie, PTSS, CVS 
en oververmoeidheid. 
 
We behandelen o.a. de volgende thema’s:  
● Stress en zijn werking 
● Stressoren en stresssymptomen 
● Werkdruk, werkstress, draagkracht en veerkracht 
● Het adaptatiesyndroom 
● Slapen 
● Piekeren 
● Timemanagement 
● Het BMSR model 

Ondernemen / praktijkvoering 
Als je een beroepsopleiding of coachopleiding hebt gevolgd ben je niet automatisch 
ondernemer. Het opzetten van een goedlopende praktijk vraagt andere kwaliteiten dan 
het daadwerkelijke beroep dat je geleerd hebt. Het blijkt dat de ondernemer die zich 
goed heeft voorbereid het meest succesvol is.  

Tijdens de opleiding wordt er ruim aandacht aan besteed om je te begeleiden bij het 
opzetten van een eigen praktijk en je wegwijs maakt in de wereld van het 
ondernemerschap. Heb je al een goedlopende praktijk dan kan je je verdiepen in de 
ondernemersvaardigheden die je nog niet zo goed beheerst. 
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De volgenden onderdelen komen aan bod: 
● Zelfanalyse 
● Het ondernemersplan 
● Acquisitie, internet, netwerken, folders en brochures 
● Financiën en het opzetten van een administratie en boekhouding 
● Verzekeringen, aansprakelijkheid en wettelijke eisen 
● Parttime of fulltime werken in je praktijk/bedrijf 

 
POP 
Tijdens de opleiding maak je een POP (een persoonlijk ontwikkelingsplan). Hierin 
beschrijf je je doelstellingen en leg je je eigen ontwikkeling tijdens de opleiding vast.  
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Algemene info opleiding BMSR-Coach  

Studieduur: 

8 dagen incl. examen 

 

Data en Lestijden: 

De lessen zijn zaterdag van 10:00 tot 17:00 

15-29 september 2018 

6-13 oktober 2018 

3-17 november 2018 

1-8 december 2018 

 

Wat neem je mee tijdens de les? 

Makkelijk zittende kleding 

Tai Chi schoenen of binnensportschoenen 

Een goed humeur 

Opleidingsplaats 

Koningsplein 37 

2518 JH Den Haag 

Studiemateriaal 

Syllabus en studie boeken  

E-mail en telefonische begeleiding. 

 

Vooropleiding: 

Aan deze opleiding worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld. Motivatie, 

interesse in de Chinese filosofie en geneeskunde zijn voor deze opleiding belangrijk. 

 

Wat wordt er van de student verwacht? 

Er wordt van de student een actieve bijdrage gevraagd. Dat betekent thuis oefenen en 

trainen om de technieken, methodes en theorie te beheersen. 

Examen 

Om je te certificeren als BMSR-Coach. moet je een theorie en praktijk examen afleggen.  

Manier van les geven 

De lessen zijn informeel en worden in een veilige en vertrouwde omgeving gegeven. De 

opleiding is een echte doe-opleiding met diverse oefeningen tijdens de lessen. Het 

zwaartepunt tijdens de lessen ligt meer op de praktijk dan op de theorie.  
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INSCHRIJFFORMULIER  
BMSR-Coach opleiding  

Gegevens deelnemer/deelneemster 

Voornaam  
Achternaam  
Geboortedatum   
Straatnaam huisnummer  
Postcode woonplaats  
Land  
Telefoon  
Email  
 

Factuurgegevens (afwijkend van bovenstaande gegevens) 

Bedrijf/organisatie  
T.a.v.   
Straatnaam huisnummer  
Postcode woonplaats  
Land  
Telefoon  
Email  
 
 
 
BMSR-Coach opleiding € 1495,- incl. 21% btw. Start 15 september 2018. 
      

Inschrijven betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. 
 

Handtekening_____________________  Datum_____________ 

Plaats___________________________ 
 

Het inschrijfformulier kunt u sturen naar:  
ISBC  
Apollolaan 232  
2324 BX Leiden. 

U kunt het lesgeld overmaken op bankrekeningnr.: NL 48 RABO 0133.2729.23 t.n.v. ISBC, onder 
vermelding van het factuurnummer. 
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Algemene voorwaarden opleiding/cursus/workshop/training ISBC  
 
Het ISBC gevestigd aan de Apollolaan 232 2324 BX te Leiden  

Artikel 1 Algemeen 
1. De inschrijving door de student is mogelijk door het toezenden van het volledig ingevulde 
inschrijfformulier. Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur voor het 
verschuldigde lesgeld. Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Inschrijving vindt 
plaats op volgorde van binnenkomst. Door inschrijving geeft de student te kennen onze algemene 
voorwaarden gelezen te hebben en te accepteren.  
2. Uw naam en adresgegevens zullen alleen door ons gebruikt worden om u op de hoogte te 
houden van onze activiteiten en de voortgang van de opleiding.  
 
Artikel 2 Annulering 
2.1.  Inschrijving geldt voor de duur van de losse module, cursus, workshop, training of 
opleiding waarvoor de student zich heeft aangemeld. 
2.2. Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht heeft het ISBC het recht de opleiding te 
annuleren. Het eventueel betaalde lesgeld wordt volledig terugbetaald. 
2.3.  Bij annulering door de student tijdens, voor of na de geplande aanvangsdatum van de 
opleiding of losse module is het volledige lesgeld verschuldigd. 
2.4.  ISBC opleidingen accepteert geen verantwoordelijkheid voor het uitvallen van de losse 
modulen, cursussen, trainingen, workshops en opleidingen. U kunt geen financieel beroep op ons 
doen bij het onverhoopt uitvallen van een les. Uiteraard zal ISBC opleidingen al het mogelijke 
ondernemen om het plotseling uitvallen van lessen te voorkomen. 

Artikel 3 Aansprakelijkheid 
3.1. ISBC opleidingen is niet aansprakelijk voor diefstal en is niet aansprakelijk voor ongevallen,  
blessures of calamiteiten tijdens studieactiviteiten.  
3.2. Op alle met de student gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, 
ongeacht de woonplaats van de student. 

Artikel 4 Overmacht 
4.1  ISBC opleidingen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de student 
c.q. opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is 
te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor zijn rekening komt.  
 
Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 
5.1.  ISBC opleidingen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 
overeenkomst te ontbinden, indien de student de verplichtingen uit de overeenkomst, niet volledig 
of niet tijdig nakomt. 
5.2.  Voorts is het ISBC bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden 
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er 
zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding 
van de overeenkomst in redelijkheid niet van ISBC opleidingen kan worden gevergd. 
5.3.  Indien ISBC opleidingen tot opschorting of ontbinding overgaat, is ISBC opleidingen op 
generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
5.4.  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door het ISBC, zal het ISBC zorgdragen 
voor terugbetaling van dat deel van het cursusgeld waarvoor de student nog geen levering van 
dienst heeft gehad. Dit tenzij de opzegging aan de student toerekenbaar is, zoals in geval van 
wangedrag of misbruik van de naam of logo van het ISBC. 
 
Artikel 6  Veiligheid 
6.1  De deelnemer wordt geacht de veiligheidsinstructies en -normen te volgen.  
6.2  De deelnemer dient voor aanvang van de module, cursus, workshop, training of opleiding te 
melden bij het ISBC of hij/zij fysieke of mentale klachten heeft. 
 
(wijzigingen voorbehouden) 


