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De	  brochure	  van	  de	  Dao	  vd	  Vrouw	  Docentenopleiding.	  	  
Een	  leven	  veranderende	  deeltijd	  opleiding	  in	  pilot	  fase.	  
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Doelstelling	  
	  
Deze	  opleiding	  heeft	  als	  doel	  vrouwen	  	  te	  leren	  hoe	  ze	  liefdevol	  en	  verantwoord	  les	  	  in	  
Daoïstische	  traditie	  kunnen	  geven	  aan	  andere	  vrouwen.	  	  
	  
Modules	  
	  
In	  deze	  deeltijds	  post-‐hbo-‐opleiding	  komen	  vrijwel	  alle	  facetten	  van	  het	  vrouw-‐zijn	  aan	  
bod.	  	  
	  	  
Opbouw	  vanuit	  het	  hart	  
Wezenlijk	  in	  de	  didactische	  opbouw	  van	  de	  docentenopleiding	  Dao	  van	  de	  Vrouw	  is	  dat	  
het	  trainen	  start	  in	  het	  hart.	  
	  
Starten	  in	  het	  hart	  betekent	  dat	  we	  vanuit	  eigenliefde	  en	  respect	  contact	  maken	  met	  
iemands	  aan-‐	  of	  afwezigheid,	  lichaam,	  seksualiteit,	  sensualiteit	  en	  vitaliteit.	  Het	  betekent	  
ook	  dat	  we	  van	  begin	  af	  aan	  ruimte	  geven	  aan	  spiritualiteit.	  Beginnen	  vanuit	  het	  hart	  is	  
aanvangen	  vanuit	  verbinding,	  beseffend	  dat	  in	  contact	  zijn	  met	  jezelf	  voorwaarde	  is	  om	  
in	  contact	  te	  zijn	  met	  een	  ander.	  
	  
We	  diepen	  de	  Healing	  Tao-‐technieken	  uit	  vanuit	  het	  hart,	  met	  alle	  zielsbewegingen	  die	  
daarbij	  horen.	  De	  bouwstenen	  zijn	  bekend,	  maar	  de	  stapeling	  is	  anders	  en	  we	  voegen	  
ondersteunende	  elementen	  uit	  aanverwante	  tradities	  toe.	  
	  	  
Aan	  bod	  komt…	  
• Het	  aannemende	  hart	  dat	  denkt	  en	  voelt,	  het	  kompas	  naar	  compassie	  en	  de	  zetel	  van	  

de	  ziel	  is.	  
• De	  gemeenschap	  van	  vrouwen	  waar	  je	  welkom	  bent	  en	  waar	  je	  mag	  onderzoeken	  hoe	  

jij	  je	  verhoudt	  tot	  vrouwen	  en	  de	  diverse	  rollen	  die	  vrouwen	  hebben.	  
• De	  6	  Helende	  Klanken	  beoefenen	  vanuit	  hartsverbinding,	  in	  het	  bekken	  en	  om	  je	  

seksualiteit	  van	  emotionele	  blokkades	  te	  ontdoen.	  
• Diverse	  meditaties	  op	  je	  interne	  water-‐en-‐vuur:	  de	  zon	  schijnt	  op	  het	  water,	  de	  

lotusbloemmeditatie,	  de	  witte	  nevel-‐meditatie.	  
• De	  ovariumademhaling.	  
• Het	  kristallen	  ei-‐ritueel	  voor	  heling	  van	  je	  seksualiteit,	  van	  je	  eigendomsrecht	  op	  je	  

lichaam	  en	  je	  seksualiteit,	  voor	  het	  ervaren	  van	  de	  liefdesbeweging,	  om	  te	  de-‐
traumatiseren,	  energie	  en	  (draag)kracht	  op	  te	  bouwen,	  te	  aarden,	  hormonale	  
balans	  te	  bereiken,	  voor	  verjonging,	  en	  voor	  innerlijk	  weten.	  

• De	  orgastische	  opwaartse	  trek	  en	  het	  krachtslot	  (traditie	  van	  Mantak	  Chia)	  en	  de	  
orgastische	  golf	  (nieuwe	  techniek).	  

• Borstmassage	  voor	  hormonale	  balans	  en	  ter	  preventie.	  
• De	  3	  wateren	  van	  de	  vrouw:	  de	  anatomie	  en	  hoe	  je	  de	  3	  wateren	  bewerkstelligt.	  
• Diverse	  vormen	  van	  orgasme:	  piekorgasme,	  hele	  lichaam-‐orgasme,	  vallei-‐orgasme.	  
• Kundalini:	  wat	  het	  is	  en	  hoe	  je	  het	  herkent	  bij	  jezelf	  en	  je	  studenten,	  wat	  de	  voor-‐	  en	  
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• nadelen	  zijn,	  hoe	  je	  het	  kunt	  opwekken	  en	  wat	  je	  doet	  als	  het	  spontaan	  opkomt.	  
• Drie	  verschillende	  manieren	  om	  de	  Rode	  Draak	  te	  verslaan	  en	  wat	  de	  voor-‐	  en	  

nadelen	  zijn.	  
	  	  
Ter	  ondersteuning	  
De	  volgende	  elementen	  ondersteunen	  het	  opleidingsaanbod:	  
• Tao	  Yin	  en	  kringspier	  oefeningen	  
• Buikdans	  en	  dansimprovisatie	  
• Massage	  van	  de	  obstakels	  (de	  riffen)	  en	  het	  bekkengebied	  
• Systemische	  en	  sjamanistische	  rituelen	  
• Ervaren	  van	  het	  vrouw-‐zijn	  als	  dochter,	  moeder,	  maagd,	  minnares,	  muze,	  hoer,	  

priesteres,	  wijze,	  heks,	  genezeres,	  …,	  ook	  aan	  de	  hand	  van	  menstruatiecyclus.	  
• Aanroepen	  van	  de	  muzen	  van	  de	  kunsten	  (beelden,	  sprookjes,	  essays…).	  
• Ervaren	  hoe	  onze	  collectieve	  vrouwenkracht	  ontkracht,	  verkracht,	  verkettert	  en	  

onderdrukt	  en	  daardoor	  verwond	  is	  en	  hoe	  we	  het	  collectief	  3arde	  door	  3arden	  
van	  onder	  andere	  meer	  vrouwelijk	  leiderschap.	  

	  	  
Persoonlijke	  ontwikkeling	  
Door	  de	  aard	  van	  de	  technieken	  is	  een	  nevendoel	  dat	  de	  studenten	  een	  eigen	  innerlijk	  
3arden3	  doormaken	  waarin	  zij	  bewerkstelligen	  of	  ervaren…	  
• Dat	  het	  hartcentrum	  bewust	  aangestuurd	  kan	  openen	  en	  sluiten	  en	  een	  centrum	  is	  van	  

denken	  en	  voelen.	  
• Dat	  het	  hartcentrum	  toegang	  heeft	  tot	  de	  ziel	  en	  tot	  de	  bron,	  waarbij	  de	  bewegingen	  

van	  de	  ziel	  herkend	  en	  door	  ruimte	  en	  adem	  ondersteund	  worden.	  Het	  eigen	  
hartcentrum	  is	  op	  die	  manier	  het	  beginpunt	  van	  de	  training	  en	  van	  elke	  
begeleiding.	  

• Dat	  sensualiteit	  (zintuiglijk	  waarnemend	  aanwezig	  zijn)	  een	  geboortegeschenk	  en	  de	  
gezonde	  basis	  van	  vitaliteit	  is.	  

• Dat	  elke	  mens	  eigendomsrecht	  op	  haar	  seksualiteit	  en	  levensenergie	  heeft.	  
• Dat	  hun	  vrouw-‐zijn	  belichaamd	  is.	  
• Dat	  ze	  feminiene	  3arden	  leven,	  de	  kracht	  van	  verbinden	  inzetten	  en	  zachtheid	  en	  

souplesse	  gebruiken	  als	  pijlers	  voor	  groei	  en	  ontwikkeling.	  
	  	  
Auteursrecht	  
	  
Elke	  lesdag	  wordt	  vergezeld	  met	  een	  naslagwerk	  waar	  alle	  technieken	  in	  beschreven	  
staan.	  Het	  eigendomsrecht	  van	  dit	  lesmateriaal	  blijft	  in	  handen	  van	  de	  opleiding.	  Er	  zit	  
copyright	  op	  de	  naslagwerken.	  Ze	  mogen	  wel	  integraal	  overgenomen	  worden	  voor	  eigen	  
gebruik	  en	  ter	  ondersteuning	  van	  de	  eigen	  lessen	  
	  
In	  deze	  naslagwerken	  staan	  gedichten	  geschreven	  door	  de	  onsterfelijke	  zussen,	  in	  een	  
vertaling	  van	  Natasja	  Gras,	  met	  ondersteuning	  van	  Jaap	  Voigt.	  In	  deze	  vertaling	  zijn	  deze	  	  
gedichten	  alleen	  ter	  kennisgeving	  opgenomen	  voor	  de	  studenten	  en	  mogen	  onder	  geen	  
enkele	  voorwaarden	  zonder	  nadrukkelijke	  toestemming	  van	  Natasja	  Gras	  en	  Jaap	  Voigt	  
verspreid	  worden.	  	  
	  
De	  naslagwerken	  zijn	  als	  pdf	  bestand	  altijd	  te	  vinden	  op	  de	  website	  van	  de	  opleiding.	  
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Deelname	  
	  
Toelatingsvoorwaarden	  

• Vrouw	  zijn,	  hetzij	  biologisch	  vrouw,	  hetzij	  transgerist,	  hetzij	  hermafrodiet	  
• ‘Healing	  Tao	  associate	  Instructor’	  
• Bekend	  zijn	  met	  het	  kristallen	  ei	  ritueel	  

	  
• Je	  beschikt	  over	  een	  goed	  vermogen	  tot	  reflectie	  (HBO	  werk-‐	  en	  denkniveau).	  En	  

je	  bent	  in	  staat	  om	  opbouwende	  suggesties	  te	  aanvaarden	  en	  om	  te	  zetten	  in	  
persoonlijke	  groei.	  

• Je	  hebt	  voldoende	  lichamelijke	  en	  geestelijk	  conditie	  waardoor	  je	  in	  staat	  bent	  om	  
representatief	  voor	  een	  groep	  te	  staan	  en	  de	  stof	  helder	  uit	  te	  leggen	  en	  vanuit	  je	  
lichaam	  de	  oefeningen	  duidelijk	  voor	  te	  doen.	  

• De	  streef-‐leeftijd	  voor	  deelname	  is	  vanaf	  28	  jaar.	  Bij	  voldoende	  levenservaring	  
kan	  hier	  in	  enkele	  gevallen	  van	  worden	  afgeweken.	  

	  
• Motivatie-‐mail	  waaruit	  blijkt	  hoe	  de	  student	  zich	  verhoudt	  tot	  het	  werken	  met	  

vrouwen	  en	  waarom	  er	  voor	  de	  Daoïstische	  traditie	  wordt	  gekozen	  
• In	  de	  motivatie-‐mail	  is	  een	  persoonlijk	  leerdoel	  geformuleerd	  voor	  deelname	  aan	  

de	  opleiding	  
• In	  dezelfde	  mail	  worden	  naam,	  factuuradres	  en	  contact	  gegevens	  opgenomen.	  	  

	  
Toelatingsprocedure	  
Bij	  belangstelling	  neemt	  de	  student	  contact	  op	  met	  Dirkje	  Veltman,	  06	  19776917.	  Er	  
volgt	  een	  (telefonisch)	  intake	  gesprek	  waaruit	  blijkt	  of	  er	  wederzijds	  een	  ja	  ontstaat.	  	  
De	  student	  schrijft	  een	  motivatie	  email,	  geadresseerd	  aan	  dirkje@healingtao.info	  
	  
Indien	  de	  student	  aan	  de	  toelatingsvoorwaarden	  voldoet	  volgt	  er	  vanuit	  de	  St	  Healing	  
Tao	  Opleidingen	  een	  bevestigingsmail	  met	  factuur.	  In	  deze	  bevestigingsmail	  staan	  alle	  
praktische	  gegevens	  voor	  deelname	  en	  van	  de	  opleiding	  op	  een	  rijtje.	  Alle	  algemene	  
voorwaarden	  zijn	  van	  toepassing.	  De	  aankomende	  student	  ondertekent	  deze	  bevestiging	  
en	  stuurt	  de	  overeenkomst	  terug	  aan	  St	  Healing	  Tao	  Opleidingen.	  Conform	  de	  wettelijke	  
termijn	  heeft	  de	  student	  na	  ondertekening	  nog	  2	  weken	  bedenktijd.	  
	  
De	  student	  maakt	  het	  aanbetalingsbedrag	  van	  €	  397,-‐	  over	  op	  de	  rekening	  van	  	  
St	  Healing	  Tao	  Opleidingen	  onder	  vermelding	  van	  het	  factuur	  nummer.	  	  
De	  student	  is	  na	  ontvangst	  van	  het	  aanbetalingsbedrag	  toegelaten	  tot	  de	  opleiding.	  
Zodra	  het	  aanbetalingsbedrag	  op	  de	  rekening	  staat	  van	  de	  St	  Healing	  Tao	  Opleidingen	  is	  
de	  inschrijving	  definitief.	  	  
	  
De	  opleiding	  gaat	  van	  start	  met	  minimaal	  6	  studenten.	  De	  student	  wordt	  uiterlijk	  een	  
maand	  voor	  de	  eerste	  opleidingsdag	  op	  de	  hoogte	  gebracht	  of	  de	  opleiding	  door	  gaat.	  	  
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Studiebelasting	  
	  
Aantal	  studie	  uren	  
	  
Een	  indicatie	  van	  de	  totale	  studiebelasting	  van	  de	  pilotfase	  is	  500	  uur.	  
Een	  indicatie	  van	  de	  totale	  studiebelasting	  van	  de	  vierjarige	  opleiding	  is	  per	  jaar	  circa	  
250	  à	  300	  uur.	  
	  
De	  opleiding	  in	  de	  pilot	  fase	  bestaat	  uit	  verschillende	  onderdelen.	  	  

• Er	  zijn	  16	  lesdagen	  van	  ieder	  6	  uur.	  	  3	  dec	  ’18;	  7	  jan	  ’18;	  4	  febr	  ‘18;	  	  10	  mrt	  ’18;	  8	  
apr’18;	  13	  mei	  ’18;	  17	  juni	  ’18.	  	  Eind	  augustus	  2017	  worden	  alle	  data	  bekend	  
gemaakt.	  	  

• De	  lesdagen	  zullen	  gehouden	  worden	  in	  Cursuscentrum	  Djoj,	  Antony	  Duyklaan	  5	  
3051	  HA	  Rotterdam.	  Sommige	  studenten	  dienen	  daarom	  rekening	  te	  houden	  met	  
een	  reistijd.	  

• Tussen	  de	  lesdagen	  door	  neemt	  de	  student	  deel	  aan	  een	  intervisie	  groep.	  
Minimaal	  16	  keer	  van	  2½	  uur.	  

• Het	  is	  aan	  de	  student	  (en	  haar	  leerlingen)	  wanneer	  ze	  start	  met	  het	  doceren.	  
Tijdens	  de	  opleiding	  geeft	  de	  student	  minimaal	  14	  uur	  les	  aan	  derden.	  Zij	  besluit	  
zelf	  welk	  onderdeel	  van	  de	  Dao	  vd	  Vrouw	  ze	  wil	  doceren	  en	  in	  welke	  vorm.	  (bijv	  
een	  weekend,	  een	  wekelijkse	  serie	  lessen)	  	  

• 	  Deze	  lessen	  die	  de	  student	  geeft	  meer	  dan	  de	  verplichte	  14	  uur	  worden	  gezien	  
als	  werk	  en	  derhalve	  niet	  mee	  gerekend	  als	  studiebelasting.	  	  

• Gedurende	  de	  hele	  opleidingsperiode	  wordt	  er	  zelfstudie	  verwacht	  om	  de	  theorie	  
eigen	  te	  maken.	  	  

• Gemiddeld	  2	  uur	  per	  week	  zelfstandig	  oefenen	  om	  te	  bekwamen	  in	  de	  eigen	  
interne	  alchemie.	  

• Ter	  afronding	  schrijft	  elke	  student	  een	  essay.	  Het	  schrijven	  van	  een	  essay	  zal	  
gemiddeld	  20	  uur	  beslaan.	  

• Afhankelijk	  van	  de	  achtergrond	  van	  de	  student	  komt	  er	  een	  meeloopstage	  bij.	  
Heeft	  de	  student	  voldoende	  ervaring	  in	  Healing	  Love	  technieken	  van	  de	  Healing	  
Tao	  (of	  vergelijkbare	  ervaring	  met	  vrouwengroepen)	  dan	  is	  een	  meeloopstage	  
overbodig.	  	  

• Het	  kan	  zijn	  dat	  de	  student	  behoefte	  heeft	  aan	  supervisie.	  Daar	  maakt	  de	  student	  
zelf	  afspraken	  voor	  bij	  een	  zelf	  verkozen	  begeleider.	  	  

	  
112	  uur	  lesdagen	  (	  96	  les	  uren	  en	  1	  uur	  lunchpauze	  per	  dag)	  	  
minimaal	  40	  uur	  intervisie	  
minimaal	  40	  uur	  zelfstudie	  
200	  uur	  eigen	  interne	  alchemie	  
facultatief	  125	  uur	  meeloopstage	  
20	  uur	  lesgeven	  (14	  uur	  les	  geven	  en	  6	  uur	  voorbereidingstijd)	  	  
facultatief	  supervisie	  
20	  uur	  essay	  	  
	  
De	  intensiteit	  van	  de	  opleiding	  is	  ook	  afhankelijk	  van	  de	  zelf	  gekozen	  diepte	  van	  de	  
verwerking	  in	  het	  persoonlijke	  leven.	  	  
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Vrijstelling	  
De	  studenten	  die	  reeds	  bij	  aanvang	  voldoende	  ervaring	  hebben	  met	  het	  pad	  van	  de	  
vrouw	  gaan	  niet	  op	  meeloopstage.	  Een	  meeloopstage	  is	  bij	  weinig	  ervaring	  aan	  te	  raden.	  	  
	  
Als	  de	  student	  er	  zelf	  nog	  niet	  aan	  toe	  is	  of	  als	  haar	  leerlingen	  er	  nog	  niet	  aan	  toe	  zijn	  dan	  
geeft	  de	  student	  les	  in	  de	  Healing	  Tao	  basis	  en	  past	  de	  lesstof	  van	  Dao	  vd	  Vrouw	  naar	  
eigen	  inzicht	  toe.	  	  
Het	  les	  geven	  in	  de	  Dao	  vd	  Vrouw	  tijdens	  de	  intervisie	  groep	  gebeurd	  naar	  eigen	  
inschatting	  en	  in	  onderlinge	  afstemming.	  
	  
Verzuim	  
Er	  wordt	  van	  elke	  student	  verwacht	  altijd	  bij	  de	  lesdagen	  aanwezig	  te	  zijn.	  Met	  zeer	  
goede	  reden	  kan	  er	  incidenteel	  een	  uitzondering	  gemaakt	  worden.	  	  
16	  keer	  deelname	  aan	  een	  intervisiegroep	  is	  het	  minimum.	  Daar	  kan	  niet	  van	  afgeweken	  
worden.	  	  	  
Als	  er	  sprake	  is	  van	  verzuim	  volgt	  een	  motivatie	  gesprek	  met	  Dirkje	  Veltman	  (	  in	  haar	  
rol	  als	  directeur	  Stichting	  Healing	  Tao	  Opleidingen)	  en/of	  Inge	  Maassen	  (	  voormalig	  
directeur	  St	  Healing	  Tao	  opleidingen).	  
	  
Indien	  de	  opleider	  ziek	  is	  of	  wegens	  zwaar	  wegende	  omstandigheden	  niet	  kan	  lesgeven	  
wordt	  er	  door	  de	  St	  Healing	  Tao	  Opleidingen	  alles	  aangedaan	  om	  een	  zo	  goed	  mogelijke	  
vervanger	  in	  te	  zetten.	  Eén	  lesdag	  per	  opleidingsjaar	  kan	  zonder	  consequenties	  
uitvallen.	  Daarna	  zal	  St	  Healing	  Tao	  Opleidingen	  zorg	  dragen	  voor	  een	  passende	  
(financiële)	  afhandeling.	  	  
	  
Studie	  benodigdheden	  
Vanaf	  de	  eerste	  lesdag	  is	  het	  nodig	  dat	  de	  student	  in	  bezit	  is	  van;	  

• Zijde	  lap	  of	  doek,	  groot	  genoeg	  om	  het	  eigen	  bekken	  te	  knopen	  
• Doorboord	  ei	  van	  een	  kristalsoort	  die	  bij	  de	  studente	  past	  
• Katoenen	  bonenzakje,	  gevuld	  met	  verse	  biologische	  mungbonen	  
• Hitters;	  rotan	  roede,	  dubbele	  stok	  en	  ijzeren	  roede	  
• Olie,	  afgestemd	  op	  de	  eigen	  huid	  
• Opblaasbare	  rubberen	  bal	  
• Aantekeningen	  notitieblok	  /	  dagboek	  
• Taoïstische	  geheimen	  der	  liefde	  II,	  transformatie	  van	  de	  vrouwelijke	  seksuele	  

energie,	  geschreven	  door	  Mantak	  Chia	  en	  Maneewan	  Chia	  isbn	  90-‐202-‐5237-‐2	  
	  
Aanbevolen	  literatuur	  
De	  gedichten	  van	  de	  “immortal	  sisters”	  zijn	  door	  Thomas	  Cleary	  uitgegeven,	  maar	  in	  een	  
vertaling	  die	  niet	  aan	  te	  bevelen	  is.	  De	  vertaling	  die	  Natasja	  Gras	  heeft	  gemaakt	  in	  samen	  
werking	  met	  Jaap	  Voigt	  is	  van	  zeer	  goede	  kwaliteit.	  Echter	  deze	  vertaling	  blijft	  in	  eigen	  
bezit	  en	  worden	  alleen	  ter	  inzage	  aan	  de	  studenten	  verstrekt.	  
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Jolan	  Chang	   	   	   	   Tao	  van	  liefde	  en	  seks,	  de	  oude	  chinese	  kunst	  van	  
	   	   	   	   	   liefde	  en	  extase	  
Barry	  Long	   	   	   	   Van	  seks	  naar	  liefhebben	  
Maitreya	  Piontek	   	   	   Tao	  vd	  vrouw	  /	  Tao	  vd	  vrouwelijke	  seksualiteit	  
Saida	  Desilets	   	   	   Het	  ontluiken	  van	  de	  sensule	  vrouw	  
M	  Chia	  &	  Rachel	  Abrams	   	   De	  multi-‐orgastische	  vrouw	  
M	  Chia	  &	  Douglas	  Abrams	   	   De	  multi-‐orgastische	  man	  
Clarissa	  Pinkola	  Estes	   	   De	  ontembare	  vrouw	  
Christiane	  Northrups	   	   Vrouwenlichaam,	  vrouwenwijsheid	  	  	  
	   	   	   	   	   De	  overgang	  als	  bron	  van	  kracht	  
Eva	  Wong	  (	  vert)	  	   	   	   Zeven	  zoekers	  naar	  de	  Tao	  
	  
	  
Evaluatie	  
	  
Tussentijdse	  evaluatie	  
Er	  wordt	  rondom	  lesdag	  7	  geëvalueerd.	  In	  ieder	  geval	  met	  Dirkje	  en	  de	  student.	  Op	  
verzoek	  ook	  met	  een	  betrokken	  vakdocent.	  
Het	  doel	  van	  de	  evaluatie	  is	  om	  eventuele	  knelpunten	  op	  te	  sporen	  en	  waar	  nodig	  
bijsturen.	  Dit	  geldt	  voor	  alle	  betrokkenen.	  	  
	  
Ter	  sprake	  komen	  de	  volgende	  punten;	  

• Indien	  de	  student	  zelf	  met	  een	  vakdocent	  meeloopt	  wordt	  er	  ter	  voorbereiding	  de	  
opleider	  met	  de	  desbetreffende	  vakdocent	  overlegd.	  	  

• Eigen	  lespraktijk;	  Indien	  gewenst	  gaat	  de	  opleider	  of	  een	  vakdocent	  voorafgaand	  
aan	  het	  halfjaarlijkse	  evaluatie	  moment	  een	  les	  bezoeken	  en	  neemt	  de	  indruk	  
hiervan	  mee	  in	  het	  evaluatie	  moment.	  Wat	  gaat	  goed,	  waar	  loop	  je	  tegenaan?	  Op	  
het	  gebied	  van	  accommodatie,	  deelname	  cursisten,	  lesopbouw,	  lesplan.	  In	  het	  
evaluatiegesprek	  kan	  Dirkje	  een	  adviserende	  rol	  spelen.	  	  

• Intervisie	  groep;	  Frequentie	  van	  deelname	  en	  de	  indruk	  die	  de	  student	  er	  van	  
heeft.	  	  

• Opleiding;	  Hoe	  ervaart	  de	  student	  de	  opleiding?	  Waar	  zijn	  hiaten	  en	  
verbeterpunten.	  Concrete	  en	  toetsbare	  afspraken	  maken	  als	  er	  serieuze	  
verbeterpunten	  zijn.	  	  

• Student;	  Voorafgaand	  aan	  de	  opleiding	  is	  een	  persoonlijk	  leerdoel	  geformuleerd.	  
Reflectie	  op	  dit	  doel.	  	  Hoe	  is	  de	  student	  aanwezig	  tijdens	  de	  lesdagen?	  Wat	  kan	  er	  
gezegd	  worden	  over	  diens	  ontwikkeling?	  

	  
Eventueel	  een	  extra	  evaluatie	  moment	  afspreken	  als	  er	  ontwikkelpunten	  op	  tafel	  komen.	  	  
	  
Afronding	  leerjaar	  
Op	  het	  einde	  van	  een	  leerjaar	  (	  in	  de	  pilot	  fase	  na	  de	  7e	  lesdag)	  wordt	  er	  gezamenlijk	  met	  
alle	  betrokkenen	  op	  een	  ontspannen	  manier	  bij	  elkaar	  gekomen	  en	  geëvalueerd.	  
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Certificering	  
	  
Certificaat	  
De	  opleiding	  wordt	  afgerond	  middels	  een	  testdag	  en	  met	  het	  schrijven	  van	  een	  essay.	  	  
Als	  het	  niveau	  voldoende	  is	  voor	  beide	  onderdelen	  krijgt	  de	  student	  het	  certificaat	  	  
“Dao	  vd	  Vrouw	  Docent”	  van	  de	  Stichting	  Healing	  Tao	  opleidingen.	  Dit	  certificaat	  blijft	  	  
3	  jaar	  lang	  geldig.	  Om	  deze	  titel	  daarna	  te	  behouden	  volgt	  de	  student	  jaarlijks	  minimaal	  
24	  uur	  bijscholing	  in	  dit	  vakgebied.	  	  
De	  grondlegger	  van	  het	  Universal	  Healing	  Tao	  	  System,	  Mantak	  Chia,	  staat	  achter	  deze	  
opleiding	  en	  dit	  certificaat.	  	  	  
	  
Essay	  
Minimaal	  20	  werkdagen	  voor	  de	  testdag	  is	  de	  essay	  digitaal	  aan	  de	  opleider	  gegeven.	  
	  	  
In	  de	  essay	  schrijft	  de	  student	  over	  haar	  persoonlijke	  ontwikkeling	  op	  het	  gebied	  van	  het	  
vrouw	  zijn.	  Er	  komen	  minimaal	  de	  volgende	  onderwerpen	  aan	  bod;	  

• Binding	  en	  hechting	  
• Dochter	  zijn	  
• Zusterschap	  
• Seksualiteit	  
• Menstruatie	  
• Hormoon-‐	  en	  energie	  huishouding	  
• Kracht	  van	  jou	  als	  vrouw	  
• Yin,	  yang	  en	  yuan	  

	  
Dit	  persoonlijke	  verhaal	  wordt	  doorweven	  met	  theorie	  uit	  de	  westerse	  psychologie	  
waaruit	  blijkt	  dat	  er	  inzicht	  is	  in	  hoe	  de	  oosterse	  wijsheidsleer	  geïntegreerd	  wordt	  met	  
de	  westerse	  zienswijze.	  	  
De	  muze	  (bijvoorbeeld	  in	  de	  vorm	  van	  sprookjes,	  mythes,	  gedichten,	  afbeeldingen	  uit	  de	  
kunst	  beeldende	  kunst,	  foto’s,	  you	  tube	  linken)	  verrijkt	  de	  essay	  om	  de	  poëzie	  van	  de	  
Dao	  eer	  aan	  te	  doen	  en	  binnen	  de	  context	  van	  het	  hier	  en	  nu	  te	  plaatsen.	  
	  
De	  opleider	  en	  directeur	  van	  St	  Healing	  Tao	  opleidingen	  bespreken	  de	  essay	  en	  delen	  de	  
student	  minimaal	  10	  werkdagen	  voorafgaand	  aan	  de	  testdag	  of	  de	  essay	  voldoende	  is.	  
Zo	  niet	  dan	  wordt	  er	  helder	  aangegeven	  waarom	  de	  essay	  onvoldoende	  is.	  In	  overleg	  
met	  de	  student	  wordt	  gekeken	  of	  zij	  de	  essay	  voor	  of	  na	  de	  testdag	  herschrijft	  en	  
inlevert.	  	  
Indien	  de	  student	  niet	  slaagt	  voor	  het	  schrijven	  van	  de	  essay	  kan	  dit	  onderdeel	  éénmalig	  
herkanst	  worden.	  Tot	  één	  jaar	  na	  het	  behalen	  van	  de	  testdag.	  
	  
Indien	  de	  directeur	  de	  student	  zelf	  heeft	  opgeleid	  en	  er	  vrijwel	  geen	  sprake	  is	  van	  een	  
andere	  opleider	  hebben	  de	  opleidende	  directeur	  en	  de	  student	  ruim	  van	  te	  voren	  	  



	   Dao	  vd	  Vrouw	  
Docentenopleiding	  
	  	  

overleg	  of	  de	  student	  een	  essay	  gaat	  schrijven	  alleen	  voor	  de	  opleidende	  directeur	  of	  dat	  
twee	  neutrale	  vakdocenten	  inzage	  krijgen	  in	  het	  essay.	  	  	  
	  
Als	  er	  in	  het	  geval	  dat	  de	  essay	  alleen	  door	  de	  opleidende	  directeur	  wordt	  gelezen	  en	  de	  
essay	  is	  onvoldoende	  wordt	  de	  grond	  van	  twijfel	  besproken	  met	  de	  student.	  Het	  is	  dan	  
aan	  de	  student	  om	  de	  essay	  te	  herschrijven	  zodat	  twee	  neutrale	  vakdocenten	  mee	  
kunnen	  lezen	  en	  in	  samenspraak	  met	  de	  opleidende	  directeur	  tot	  een	  eenduidig	  oordeel	  
komen.	  	  
	  
Testdag	  
Er	  zal	  vanuit	  de	  opleiding	  alles	  aan	  gedaan	  worden	  om	  een	  sfeer	  van	  vertrouwen	  te	  
creëren	  waarin	  de	  testdag	  plaats	  vind.	  De	  opleider	  laat	  de	  student	  alleen	  deelnemen	  aan	  
de	  testdag	  als	  er	  een	  redelijke	  kans	  van	  slagen	  is.	  	  
	  
Een	  testdag	  gaat	  door	  als	  er	  minimaal	  4	  studenten	  zijn.	  De	  opleiding	  doet	  er	  veel	  aan	  om	  
de	  studenten	  met	  elkaar	  een	  kring	  te	  laten	  vormen	  waarin	  ze	  zich	  ingebed	  voelen.	  Zodat	  
de	  studenten	  na	  de	  testdag	  met	  elkaar	  een	  goed	  functionerend	  netwerk	  hebben	  waarin	  
ze	  elkaar	  ondersteunen	  en	  bekrachtigen.	  	  
	  
Er	  zijn	  minimaal	  3	  vrouwen	  betrokken	  bij	  de	  certificering.	  	  

1. De	  opleider	  die	  iets	  kan	  vertellen	  over	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  student.	  	  
2. De	  directeur	  van	  de	  St	  H	  Tao	  Opleidingen	  met	  overzicht	  over	  het	  collectief	  en	  de	  

kwaliteitsnorm.	  
3. Een	  betrokkenen	  docent	  uit	  het	  vakgebied,	  die	  neutraal	  staat	  tegenover	  de	  

student.	  
	  
Er	  zijn	  minstens	  7	  vrouwen	  aanwezig	  op	  de	  testdag	  (4	  studenten	  en	  3	  examinatoren)	  
waar	  de	  student	  aan	  lesgeeft.	  	  
Na	  het	  lesgeef	  moment	  trekken	  de	  examinatoren	  zich	  terug	  en	  beraden	  zich	  of	  de	  
student	  is	  geslaagd.	  	  Pas	  als	  er	  een	  consensus	  is	  bereikt	  komen	  de	  examinatoren	  naar	  
buiten.	  
Of	  de	  student	  is	  geslaagd,	  en	  de	  motivatie,	  wordt	  persoonlijk	  aan	  haar	  meegedeeld.	  	  Het	  
is	  aan	  de	  student	  om	  haar	  uitslag	  al	  dan	  niet	  ter	  plekke	  met	  de	  andere	  studenten	  te	  
delen.	  	  
	  
Test	  
Tijdens	  de	  testdag	  krijgt	  de	  student	  kort	  van	  te	  voren	  te	  horen	  waarin	  ze	  zal	  gaan	  
lesgeven.	  Dit	  is	  één	  van	  de	  behandelde	  onderwerpen	  uit	  het	  hele	  leertraject.	  Zij	  zal	  in	  de	  
aangegeven	  tijd	  een	  evenwichtige	  verdeling	  maken	  tussen	  de	  theorie	  (	  het	  waarom	  van	  
de	  oefening	  en	  meditatie)	  een	  oefening	  en	  een	  meditatie	  (of	  zogenaamde	  yinfase).	  De	  
oefening	  is	  altijd	  op	  het	  snijvlak	  van	  het	  fysieke,	  energetische	  en	  spirituele.	  	  
	  
Tijdens	  de	  test	  wordt	  gekeken	  naar	  	  

• Of	  de	  theorie	  klopt.	  En	  of	  de	  kennis	  op	  een	  doorleefde	  en	  belichaamde	  manier	  
wordt	  overgedragen	  in	  respect	  en	  afstemming	  op	  de	  toehoorders.	  	  

• Of	  de	  didactische	  vaardigheden	  voldoende	  zijn	  om	  een	  groep	  te	  dragen	  bij	  taboe	  
doorbrekende	  oefeningen	  en	  kennis.	  
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• Of	  de	  oefening	  dusdanig	  wordt	  overgedragen	  dat	  het	  de	  algehele	  gezondheid	  
bevordert.	  

• Of	  de	  student	  liefde	  en	  respect	  uitstraalt	  voor	  vrouwen?	  Gelet	  op	  taalgebruik,	  
tempo	  van	  spreken	  en	  oefenen,	  inspelen	  op	  signalen.	  

• Of	  de	  student	  de	  neutrale	  frisheid	  in	  resonantie	  brengt	  die	  eigen	  is	  aan	  de	  
Daoïstische	  traditie.	  

	  
Indien	  de	  studente	  niet	  slaagt	  voor	  de	  testdag	  wordt	  er	  binnen	  twee	  weken	  na	  de	  
testdag	  met	  de	  student	  een	  traject	  voor	  herkansing	  besproken.	  	  
Bijvoorbeeld	  stage	  lopen	  bij	  een	  vakdocent	  of	  het	  versterken	  van	  de	  ijzeren	  hemd.	  	  
Ook	  de	  termijn	  waarop	  weer	  aan	  een	  testdag	  deel	  genomen	  kan	  worden	  wordt	  	  
vastgelegd.	  Dit	  valt	  altijd	  binnen	  2	  jaar	  na	  de	  eerste	  testdag.	  
	  
	  
Financieën	  
	  
Kosten	  van	  pilot	  
De	  opleiding	  wordt	  najaar	  2017	  /	  begin	  2018	  aan	  de	  huidige	  Healing	  Tao	  Associate	  
Instructeurs	  als	  pilot	  aangeboden.	  Met	  deze	  groep	  kan	  in	  de	  pilotfase	  de	  Dao	  vd	  Vrouw	  
Docentenopleiding	  inhoudelijk	  nog	  enigszins	  bijgestuurd	  worden.	  	  
De	  financiële	  investering	  is	  daarom	  laagdrempelig.	  	  
	  
NB	  Alle	  genoemde	  bedragen	  zijn	  excl	  BTW.	  
	  
Augustus	  2017	  is	  duidelijk	  of	  de	  opleiding	  door	  het	  CRBKO	  geaccrediteerd	  is	  als	  Post	  
HBO	  Opleiding	  en	  derhalve	  BTW	  vrijgesteld.	  	  
	  
In	  2019	  gaat	  de	  deeltijd	  Dao	  van	  de	  Vrouw	  Docenten	  opleiding	  van	  start	  en	  gelden	  
andere	  tarieven.	  	  
	  
De	  pilot	  opleiding	  in	  zijn	  geheel	  kost	  €	  997,-‐.	  Dit	  is	  incl:	  

• 16	  opleidingsdagen	  van	  10	  –	  17	  uur	  
• Een	  digitaal	  naslagwerk	  waarin	  theorie	  en	  praktijk	  wordt	  behandeld.	  	  

	  
Bijkomende	  kosten	  	  
Afhankelijk	  van	  wat	  de	  student	  wil	  kunnen	  er	  kosten	  bij	  komen.	  De	  tarieven	  zijn:	  
Supervisie	  	  	  	   €	  60,-‐	  	  Uurtarief	  telefonisch	  of	  skype	  consult	  	  	  
Supervisie	  	   €	  67,-‐	  	  Consult	  (één	  onderwerp)	  bij	  de	  supervisor	  in	  de	  praktijk	  
Stagebegeleiding	   €	  80,-‐	  excl	  reiskosten	  	  
Meeloopstage	   Afhankelijk	  van	  wat	  overeen	  is	  gekomen	  met	  de	  vakdocent.	  	  
Benodigdheden	   Circa	  €	  100,-‐	  	  
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Een	  student	  is	  ingeschreven	  als	  aan	  de	  toelatingsprocedure	  is	  voldaan	  en	  het	  
aanbetalingsbedrag	  van	  €	  397,-‐	  staat	  op	  de	  rekening	  van	  St	  Healing	  Tao	  Opleidingen,	  
iban	  nummer	  NL	  81	  INGB	  0006	  18	  29	  91.	  
Indien	  een	  maand	  voorafgaand	  aan	  de	  eerste	  lesdag	  onvoldoende	  aanmeldingen	  zijn	  
wordt	  de	  aanvang	  van	  de	  opleiding	  geannuleerd	  en	  het	  aanbetalingsbedrag	  -‐/-‐	  	  €	  100,-‐	  
inschrijfgeld	  terug	  gestort	  op	  de	  rekening	  van	  de	  student.	  De	  student	  ontvangt	  een	  credit	  
nota	  van	  de	  St	  Healing	  Tao	  Opleidingen	  van	  €	  297,-‐.	  
	  
Als	  er	  gegronde	  reden	  is	  dat	  de	  student	  zich	  terug	  trekt	  een	  maand	  voor	  de	  eerste	  lesdag	  
wordt	  het	  aanbetalingsbedrag	  €	  397,-‐	  minus	  het	  inschrijfgeld	  €	  100,-‐	  terug	  gestort	  op	  de	  
rekening	  van	  de	  student.	  De	  student	  ontvangt	  een	  credit	  nota	  van	  de	  St	  Healing	  Tao	  
Opleidingen	  van	  €	  297,-‐.	  	  
	  
Indien	  een	  student	  tijdens	  de	  eerste	  periode	  (een	  maand	  voor	  lesdag	  1	  t/m	  lesdag	  7)	  
stopt	  met	  de	  opleiding,	  ongeacht	  de	  reden,	  dan	  blijft	  het	  aanbetalingsbedrag	  in	  bezit	  van	  
de	  St	  Healing	  Tao	  Opleidingen.	  De	  student	  ontvangt	  een	  credit	  nota	  van	  de	  St	  Healing	  
Tao	  Opleidingen	  van	  €	  600,-‐.	  
	  
Op	  de	  7e	  lesdag	  is	  een	  evaluatie	  gepland.	  Indien	  tijdens	  de	  evaluatie	  besloten	  wordt	  te	  
stoppen	  met	  de	  opleiding	  stuurt	  de	  St	  Healing	  Tao	  Opleidingen	  een	  credit	  nota	  van	  de	  
resterende	  €	  600,-‐.	  	  
	  
Als	  de	  student	  doorgaat	  dient	  vóór	  de	  8e	  lesdag	  het	  resterende	  eindbedrag	  van	  €	  600,-‐	  
overgemaakt	  te	  zijn	  op	  de	  rekening	  van	  de	  St	  Healing	  Tao	  Opleidingen.	  	  Hierna	  wordt	  
geen	  restitutie	  verleend.	  
	  
	  
Klachtenprocedure	  
	  
Klachten	  
Stichting	  Healing	  Tao	  Opleidingen	  doet	  er	  alles	  aan	  om	  binnen	  haar	  doelstellingen	  
kwalitatief	  goede	  opleidingen	  te	  verzorgen	  en	  zorgvuldig	  om	  te	  gaan	  met	  studenten	  en	  
docenten.	  Desondanks	  kan	  het	  vóórkomen	  dat	  een	  betrokkene	  meent	  in	  zijn	  of	  haar	  
belang	  aangetast	  te	  zijn.	  
	  
Wat	  te	  doen	  bij	  klachten?	  
Als	  een	  betrokkene	  zich	  in	  zijn	  of	  haar	  belang	  geschaad	  voelt,	  is	  de	  eerste	  stap	  om	  te	  
proberen	  onderling	  tot	  een	  oplossing	  te	  komen.	  Als	  een	  rechtstreekse	  oplossing	  tussen	  
student	  en	  docent	  niet	  mogelijk	  blijkt,	  is	  de	  volgende	  stap	  een	  oplossing	  te	  vinden	  in	  
samenspraak	  met	  de	  directeur	  van	  Stichting	  Healing	  Tao	  Opleidingen,	  Dirkje	  Veltman.	  
Leidt	  die	  mogelijkheid	  evenmin	  tot	  een	  bevredigend	  resultaat,	  dan	  bestaat	  de	  
mogelijkheid	  een	  klacht	  in	  te	  dienen	  bij	  de	  klachtencommissie	  van	  de	  Stichting.	  
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Zorgvuldig	  en	  vertrouwelijk	  
De	  klachtencommissie	  (een	  onafhankelijke	  expert	  op	  het	  gebied	  van	  verbindende	  
communicatie	  en	  de	  voorzitter,	  de	  secretaris	  en	  een	  bestuurslid	  van	  de	  Stichting	  Healing	  	  
Tao	  Nederland)	  zorgt	  ervoor	  dat	  degene	  die	  een	  klacht	  heeft	  ingediend	  of	  namens	  wie	  
een	  klacht	  is	  ingediend	  niet	  in	  zijn	  of	  haar	  positie	  wordt	  geschaad	  als	  gevolg	  van	  het	  
indienen	  van	  die	  klacht.	  
	  	  
Elke	  klacht	  wordt	  vertrouwelijk	  behandeld	  door	  de	  klachtencommissie	  en	  verder	  
iedereen	  die	  op	  de	  hoogte	  is	  van	  de	  klacht.	  De	  onafhankelijke	  expert	  op	  het	  gebied	  van	  
verbindende	  conmmunicatie	  staat	  voldoende	  buiten	  de	  Nederlandse	  Healing	  Tao-‐
gemeenschap	  om	  onpartijdig	  te	  kunnen	  optreden.	  Hij	  of	  zij	  heeft	  een	  gedegen	  
ondergrond	  in	  geweldoze	  communicatie	  en	  verstaat	  de	  kunst	  verbindend	  te	  
communiceren.	  
	  	  
Na	  evaluatie	  en	  behandeling	  van	  de	  klacht	  worden	  zowel	  klager	  als	  beklaagde	  
schriftelijk	  op	  de	  hoogte	  gebracht	  van	  de	  bevindingen	  en	  maatregelen	  van	  de	  
klachtencommissie.	  De	  klachtencommissie	  zal	  de	  gegrondheid	  van	  de	  klacht	  en	  
eventueel	  hieruit	  voortvloeiende	  sancties	  /	  consequenties	  uitvoerig	  onderbouwen.	  
Mocht	  er	  meer	  tijd	  nodig	  zijn	  voor	  een	  uitspraak	  van	  de	  Klachtencommissie,	  dan	  zullen	  
beide	  partijen	  hiervan	  op	  de	  hoogte	  gesteld	  worden,	  inclusief	  de	  reden	  van	  het	  uitstel	  en	  
een	  indicatie	  wanneer	  de	  klachtencommissie	  van	  Healing	  Tao	  Opleidingen	  verwacht	  
uitspraak	  te	  doen	  op	  ingediende	  klacht.	  
	  
	  
Hoe	  verloopt	  de	  procedure?	  
Elke	  klachtenprocedure	  vindt	  in	  principe	  plaats	  binnen	  een	  bestek	  van	  minimaal	  1	  en	  
maximaal	  2½	  maand.	  
	  	  
De	  procedure	  start	  nadat	  de	  voorzitter	  van	  Stichting	  Healing	  Tao	  Nederland	  de,	  per	  e-‐
mail	  verzonden,	  brief	  heeft	  ontvangen	  waarin	  de	  klacht	  wordt	  beschreven.	  Mocht	  de	  
voorzitter	  tijdelijk	  lastig	  te	  bereiken	  zijn,	  dan	  wordt	  de	  brief	  doorgeleid	  naar	  de	  
secretaris	  van	  Stichting	  Healing	  Tao	  Nederland.	  Binnen	  1	  week	  na	  ontvangst	  van	  de	  
klachtbrief,	  mailt	  de	  voorzitter	  of	  de	  secretaris	  van	  Stichting	  Healing	  Tao	  Nederland	  een	  
ontvangstbevestiging.	  
	  	  
Binnen	  2	  weken	  volgt	  een	  uitnodiging	  voor	  een	  bemiddelingsgesprek	  met	  de	  
onafhankelijke	  expert	  en	  een	  lid	  van	  het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  Healing	  Tao	  Nederland	  
naar	  keuze	  van	  degene	  die	  de	  klacht	  heeft	  ingediend.	  Het	  streven	  is	  dat	  het	  gesprek	  
binnen	  2	  weken	  na	  het	  verzenden	  van	  de	  uitnodiging	  plaatsvindt.	  De	  onafhankelijke	  
expert	  op	  het	  gebied	  van	  verbindende	  communicatie	  leidt	  het	  gesprek.	  
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De	  klachtencommissie	  doet	  binnen	  2	  weken	  na	  dit	  gesprek	  uitspraak	  en	  brengt	  alle	  
betrokkenen	  van	  haar	  uitspraak	  op	  de	  hoogte.	  Mocht	  de	  klachtencommissie	  meer	  tijd	  
nodig	  hebben	  om	  tot	  een	  uitspraak	  te	  komen,	  dan	  stelt	  zij	  beide	  partijen	  op	  de	  hoogte	  
van	  het	  uitstel,	  de	  reden	  van	  het	  uitstel	  en	  geeft	  zij	  een	  indicatie	  wanneer	  zij	  verwacht	  
uitspraak	  op	  de	  ingediende	  klacht	  te	  doen.	  
	  	  
Hoe	  doet	  de	  klachtencommissie	  uitspraak?	  
Na	  behandeling	  en	  beoordeling	  van	  de	  klacht	  stelt	  de	  onafhanelijke	  expert	  op	  het	  gebied	  
van	  verbindende	  communicatie	  zowel	  degene	  die	  de	  klacht	  heeft	  ingediend	  als	  degene	  
tegen	  wie	  de	  klacht	  is	  ingediend	  schriftelijk	  op	  de	  hoogte	  van	  haar	  bevindingen.	  
	  	  
In	  haar	  uitspraak	  geeft	  de	  onafhankelijke	  expert	  op	  het	  gebied	  van	  verbindende	  
communicatie	  een	  duidelijke	  onderbouwing	  in	  eenvoudige	  taal	  of	  zij	  de	  klacht	  gegrond	  
acht,	  welke	  consequenties	  dit	  met	  zich	  meebrengt	  en	  welke	  maatregelen	  zij	  treft.	  De	  
uitspraak	  is	  voor	  alle	  partijen	  bindend.	  
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