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Healing	  Tao	  Associate	  Instrucor	  
Docentenopleiding	  op	  maat	  
	  
Doelstelling	  
	  
De	  Stichting	  Healing	  Tao	  Opleidingen	  biedt	  aspirant-‐docenten	  de	  mogelijkheid	  tot	  
modulair	  leren	  olv	  senior	  Healing	  Tao	  instructor	  Dirkje	  Veltman.	  Het	  wereldwijd	  
erkende	  certificaat	  Universal	  Healing	  Tao	  Associate	  Instructor	  wordt	  zowel	  afgegeven	  
door	  Groot	  Meester	  en	  grondlegger	  Mantak	  hia	  alsmede	  in	  zijn	  naam	  door	  de	  Stichting	  
Healing	  Tao	  Opleidingen.	  	  
	  
Het	  doel	  van	  het	  modulaire	  leertraject	  is	  om	  de	  in	  de	  Universal	  Healing	  Tao	  System	  goed	  
getrainde	  mensen	  tegemoed	  te	  komen	  en	  hen	  de	  mogelijkheid	  te	  bieden	  hen	  expertise	  
aan	  de	  vullen	  zodat	  ze	  voldoende	  voorbereid	  deel	  kunnen	  nemen	  aan	  de	  jaarlijkse	  test	  
tot	  Associate	  Instructor.	  
	  
Missie	  
In	  het	  Daoïsme	  is	  het	  handelen	  en	  niet	  handelen	  naar	  de	  ware	  aard	  strevenswaardig.	  
Stichting	  Healing	  Tao	  Opleidingen	  wil	  het	  individuele	  pad	  van	  ontwikkeling	  
ondersteunen.	  Sommige	  studenten	  bezitten	  een	  dermate	  diepgaand	  hoog	  niveau	  in	  de	  
interne	  alchemie	  dat	  ze	  	  een	  verrijking	  voor	  iedereen	  zijn	  als	  ze	  dit	  uitdragen	  en	  les	  
geven	  in	  de	  Universal	  Healing	  Tao	  System.	  	  
	  	  
Visie	  
Alle	  opleiders	  zien	  het	  belang	  in	  om	  vanuit	  het	  hartcentrum	  te	  starten.	  De	  innerlijke	  
glimlach,	  een	  ruim	  en	  compassievol	  hart	  en	  de	  goede	  fysieke	  structuur	  zijn	  daarbij	  
essentieel.	  	  
Ieder	  streeft	  naar	  een	  open	  sfeer	  van	  gelijkwaardigheid	  zodat	  aanstaande	  docenten	  en	  
begeleiders	  op	  hun	  beurt	  werken	  vanuit	  gelijkwaardigheid	  en	  wederzijds	  vertrouwen	  en	  
met	  respect	  voor	  ieders	  eigen	  natuur	  en	  ontwikkelingsweg.	  
	  
	  
Maatwerk	  
	  
De	  Stichting	  Healing	  Tao	  Opleidingen	  biedt	  de	  mogelijkheid	  tot	  een	  volledig	  op	  de	  
student	  afgestemd	  leertraject.	  Bij	  het	  intake	  gesprek	  wordt	  er	  afgestemd	  welke	  
inhoudelijke	  modules	  eventueel	  gevolgd	  gaan	  worden	  en	  hoe	  het	  Daoistische	  
docentschap	  indien	  nodig	  ontwikkeld	  gaat	  worden.	  	  
	  	  
Geheel	  afhankelijk	  van	  het	  aanvangsniveau	  wordt	  er	  een	  persoonsgebonden	  leertraject	  
uitgestippeld	  van	  minimaal	  een	  kwartaal	  tot	  maximaal	  3	  jaar.	  	  
Er	  is	  maandelijks	  een	  contact	  moment	  over	  de	  voortgang	  van	  de	  student	  met	  Dirkje	  
Veltman.	  Het	  behoort	  tot	  de	  mogelijkheden	  dat	  Dirkje	  een	  stage	  begeleidt.	  
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Inhoudelijke	  modules	  
Het	  kan	  zijn	  dat	  de	  aspirant	  associate	  instrutor	  de	  modules	  nog	  een	  keer	  bij	  een	  
vakdocent	  volgt	  om	  met	  aankomende	  instructeurs	  ogen	  te	  kijken,	  met	  als	  doel	  dat	  de	  
reeds	  belichaamde	  kennis	  in	  het	  bewustzijn	  komt	  als	  parate	  kennis.	  	  

• De	  innerlijke	  glimlach	  
• De	  zes	  helende	  klanken	  	  
• Werken	  met	  de	  mungbonen	  zak	  en/of	  rotan	  roede	  
• Psoas	  spier	  en	  de	  3	  bekkenpoorten	  
• Kleine	  hemelse	  kringloop	  
• Gouden	  ei,	  witte	  nevel	  en	  lotusbloem	  meditatie	  
• Eenvoudige	  ijzeren	  hemd	  oefeningen	  
• Warmen	  van	  de	  stoof	  

	  
Deze	  modules	  worden	  door	  bevoegde	  docenten	  in	  de	  hele	  wereld	  aangeboden	  als	  
Healing	  Tao	  basis	  I	  en	  basis	  II.	  De	  vorm	  waarin	  ze	  worden	  aangeboden	  zijn	  wekelijkse	  
lessen,	  in	  weekenden,	  weektraining.	  	  
	  
Kenmerken	  van	  een	  Daoistische	  docent	  
Er	  wordt	  bij	  de	  intake	  gekeken	  hoe	  de	  aspirant	  Asociate	  Instructor	  zich	  de	  Daoitische	  
kenmerken	  als	  docent	  eigen	  heeft	  gemaakt	  of	  nog	  eigen	  te	  maken	  heeft.	  	  
De	  Daoitische	  kenmerken	  zijn:	  

• goedlachse	  karakter;	  	  
• respect	  uitdragen	  voor	  ieders	  authenticiteit	  en	  het	  individuele	  pad	  van	  leerlingen	  
• de	  innerlijke	  glimlach	  
• de	  zachte	  benadering	  als	  water	  
• een	  geïnternaliseerde	  sterke	  structuur	  
• aanwezig-‐zijn	  in	  het	  fysieke	  lichaam.	  	  

	  
Indien	  de	  aspirant	  associate	  instructor	  hier	  onzeker	  over	  is	  of	  anderszins	  beter	  in	  
onderlegd	  dient	  te	  zijn	  worden	  er	  afspraken	  gemaakt	  over	  een	  stage.	  Binnen	  de	  eigen	  
kring	  wordt	  er	  les	  gegeven	  in	  de	  bovenstaande	  modules.	  	  De	  stage	  wordt	  minimaal	  één	  
keer	  en	  maximaal	  vier	  keer	  begeleidt.	  	  
	  
Auteursrecht	  
	  
Elke	  opleiding	  wordt	  vergezeld	  met	  een	  naslagwerk	  waar	  alle	  technieken	  en	  
achtergrond	  informatie	  in	  beschreven	  staan.	  Zo	  ook	  het	  persoonlijke	  leertraject	  van	  
deze	  maatopleiding.	  	  
Bij	  aanvang	  krijgt	  de	  aspirant	  associate	  instructor	  alle	  de	  naslagwerken.	  	  
Het	  eigendomsrecht	  van	  dit	  lesmateriaal	  blijft	  in	  handen	  van	  Stichting	  Healing	  Tao	  
Opleidingen.	  Er	  zit	  copyright	  op	  de	  naslagwerken.	  	  
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Deelname	  
	  
Voorwaarden	  voor	  deelname	  	  	  
1. Je	  beschikt	  over	  een	  goed	  vermogen	  tot	  zelf	  reflectie	  (HBO	  werk-‐	  en	  denkniveau).	  

En	  je	  bent	  in	  staat	  om	  suggesties	  over	  jezelf	  te	  aanvaarden	  en	  om	  te	  zetten	  in	  
persoonlijke	  groei.	  

2. Je	  hebt	  voldoende	  lichamelijke	  en	  geestelijk	  conditie.	  Je	  bent	  in	  staat	  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	  IJzeren	  hemd	  is	  in	  jou	  
geïntegreerd.	  

3. De	  streefleeftijd	  voor	  deelname	  is	  vanaf	  28	  jaar.	  Bij	  voldoende	  levenservaring	  kan	  
hier	  in	  enkele	  gevallen	  van	  worden	  afgeweken.	  

4. Je	  bent	  meer	  dan	  vertrouwd	  met	  de	  basis	  en	  vervolg	  modules.	  Dit	  wil	  zeggen	  
meerdere	  trainingen	  gevolgd	  bij	  één	  of	  verschillende	  docenten	  in	  de	  Healing	  Tao	  
Basis	  I	  en	  II.	  Daarna	  heb	  je	  minstens	  vijf	  jaar	  ervaring	  in	  de	  vervolg	  modules	  van	  
de	  interne	  alchemie	  zoals	  Fusie	  I,	  II	  en	  III.	  Je	  bent	  bekend	  met	  de	  seksuele	  kung	  fu.	  	  	  

5. Je	  bent	  in	  een	  ander	  vakgebied	  docent,	  trainer	  of	  coach.	  	  Of	  je	  bent	  als	  
professional	  bekend	  met	  veranderingstrajecten.	  	  

	  
Toelatingsprocedure	  
Bij	  belangstelling	  neemt	  de	  student	  contact	  op	  met	  Dirkje	  Veltman,	  	  
0031	  6	  19776917	  of	  dirkje@healingtao.info	  	  
	  
Er	  volgt	  een	  intake	  gesprek	  waaruit	  blijkt	  of	  er	  wederzijds	  een	  ja	  ontstaat.	  	  
De	  student	  schrijft	  een	  motivatie	  email	  geadresseerd	  aan	  Dirkje.	  
In	  deze	  motivatie	  mail	  staat	  helder	  beschreven:	  

1. Waarom	  de	  student	  Healing	  Tao	  Associate	  Instructor	  wil	  worden	  
2. Wat	  de	  afspraken	  zijn	  omtrent	  de	  vakinhoudelijke	  modules	  
3. Of	  er	  stage	  gelopen	  wordt.	  Zo	  ja,	  hoe	  de	  stage	  vorm	  gegeven	  gaat	  worden.	  	  
4. Wat	  het	  termijn	  wordt	  waarbinnen	  deelname	  aan	  de	  testdag	  plaats	  vindt.	  

	  
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	  en	  gemaakte	  afspraken	  op	  een	  rijtje.	  Alle	  algemene	  voorwaarden	  
zijn	  van	  toepassing.	  De	  aankomende	  student	  ondertekent	  deze	  bevestigingsmail	  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	  volledige	  bedrag	  of	  het	  aanbetalingsbedrag	  over	  op	  de	  rekening	  
van	  St	  Healing	  Tao	  Opleidingen	  onder	  vermelding	  van	  het	  factuur	  nummer.	  	  
De	  student	  is	  na	  ontvangst	  toegelaten	  tot	  de	  opleiding	  op	  maat.	  Zodra	  het	  totaal-‐	  of	  
aanbetalingsbedrag	  op	  de	  rekening	  staat	  van	  de	  St	  Healing	  Tao	  Opleidingen	  heeft	  de	  
student	  nog	  14	  dagen	  bedenktijd.	  Daarna	  is	  de	  inschrijving	  definitief.	  	  
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Studiebelasting	  
	  
Aantal	  studie	  uren	  
Deze	  opleiding	  is	  maatwerk	  en	  derhalve	  is	  er	  weinig	  te	  zeggen	  over	  de	  tijdsinvestering.	  
Minimaal	  een	  intake	  gesprek,	  3	  uur	  voortgansggesprekken	  en	  deelname	  aan	  een	  testdag.	  
Maximaal	  250	  uur	  verspreid	  over	  3	  jaar.	  
	  
Er	  is	  maandelijk	  een	  contact-‐moment	  tussen	  student	  en	  Dirkje	  Veltman,	  van	  maximal	  
een	  uur.	  
	  
Elk	  jaar	  wordt	  er	  een	  testdag	  aangeboden	  zodat	  iedereen	  jaarlijks	  de	  mogelijkheid	  krijgt	  
zich	  te	  certificeren.	  	  
	  
De	  intensiteit	  van	  de	  opleiding	  is	  mede	  afhankelijk	  van	  de	  zelf	  gekozen	  diepte	  van	  de	  
verwerking	  in	  het	  persoonlijke	  leven.	  	  
	  
Vrijstelling	  
Afhankelijk	  van	  de	  afspraken	  loopt	  de	  aspirant	  associate	  instructor	  stage.	  	  
	  
Verzuim	  
Er	  wordt	  van	  elke	  student	  verwacht	  altijd	  de	  gemaakte	  afspraken	  na	  te	  komen.	  Met	  zeer	  
goede	  reden	  kan	  er	  incidenteel	  een	  uitzondering	  gemaakt	  worden.	  	  
Als	  er	  sprake	  is	  van	  verzuim	  volgt	  een	  motivatie	  gesprek	  met	  Dirkje	  Veltman	  en	  wordt	  
er	  schriftelijk	  verslag	  gelegd.	  	  
	  
Indien	  de	  opleider	  ziek	  is	  of	  wegens	  zwaar	  wegende	  omstandigheden	  niet	  kan	  
begeleiden	  wordt	  er	  door	  de	  St	  Healing	  Tao	  Opleidingen	  alles	  aangedaan	  om	  een	  zo	  goed	  
mogelijke	  vervanger	  in	  te	  zetten.	  	  
Zo	  niet	  dan	  zal	  St	  Healing	  Tao	  Opleidingen	  zorg	  dragen	  voor	  een	  passende	  (financiële)	  
afhandeling.	  	  
	  
Studie	  benodigdheden	  
De	  student	  is	  in	  bezit	  van:	  

• Katoenen	  bonenzakje,	  gevuld	  met	  verse	  biologische	  mungbonen	  
• Hitter;	  rotan	  roede	  

	  
Praktische	  gegevens	  
Er	  worden	  bij	  aanvang	  afspraken	  gemaakt	  van	  welke	  modules	  waarom	  gevolgd	  dienen	  
te	  worden.	  De	  student	  bepaalt	  in	  goed	  overleg	  met	  Dirkje	  waar	  zij	  ze	  gevolgd	  worden	  
(welke	  docent,	  plaats,	  tijd	  etc).	  
	  
Ook	  het	  mogelijk	  ervaring	  op	  doen	  met	  lesgeven,	  intervisie	  groep	  ed	  wordt	  vast	  gelegd.	  
	  
Van	  alle	  contact	  momenten	  worden	  korte	  puntsgewijze	  aantekeningen	  gemaakt	  zodat	  
het	  verloop	  van	  het	  leertraject	  vast	  gelegd	  wordt.	  	  
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Alle	  afspraken	  worden	  in	  een	  leerlingvolgsysteem	  bijgehouden	  door	  Els	  Burbank,	  
praktische	  ondersteuning	  van	  Stichting	  Healing	  Tao	  Opleidingen.	  
	  
	  
Evaluatie	  
	  
Tussentijdse	  evaluatie	  
Er	  is	  maandelijks	  een	  contact	  moment	  tussen	  student	  en	  Dirkje	  Veltman.	  	  
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;	  

• Vakinhoudelijke	  modules	  
• Eigen	  lespraktijk;	  Indien	  gewenst	  gaat	  Dirkje	  voorafgaand	  aan	  een	  contact	  

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.	  Of	  op	  het	  gebied	  van	  
integratie	  in	  reeds	  bestaand	  werk.	  	  

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

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

• Voorafgaand	  aan	  de	  opleiding	  is	  een	  persoonlijk	  leerdoel	  geformuleerd.	  Reflectie	  
op	  dit	  doel.	  	  

	  
Afronding	  leerjaar	  
Op	  het	  einde	  van	  het	  leertraject	  wordt	  er	  gezamenlijk	  met	  alle	  betrokkenen	  op	  een	  
ontspannen	  manier	  bij	  elkaar	  gekomen	  en	  geëvalueerd.	  
	  
Certificering	  
	  
Certificaat	  
De	  opleiding	  wordt	  afgerond	  middels	  een	  testdag.	  	  
	  
Als	  het	  niveau	  voldoende	  is	  wordt	  de	  student	  gecertificeerd	  door	  de	  Stichting	  Healing	  
Tao	  opleidingen.	  De	  grondlegger	  van	  het	  Universal	  Healing	  Tao	  	  System,	  Mantak	  Chia,	  
staat	  achter	  de	  opleiding	  en	  certificaten.	  
Dirkje	  Veltman	  zorgt	  voor	  het	  AI	  diploma	  ondertekent	  door	  Mantak	  Chia,	  uitgegeven	  
door	  Tao	  Garden.	  	  	  
	  
Bij	  slagen	  zullen	  op	  het	  einde	  van	  de	  testdag	  de	  examinatoren	  de	  certificaten	  
ondertekenen	  en	  indien	  wenselijk	  behulpzaam	  zijn	  bij	  het	  invullen	  van	  de	  internationale	  
documenten	  van	  de	  Universal	  Healing	  Tao	  System.	  	  
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Op	  aanvraag	  van	  de	  opleider	  en	  na	  invulling	  van	  de	  betreffende	  documenten	  wordt	  het	  
internationaal	  erkende	  diploma	  Universal	  Healing	  Tao	  Associate	  Instructor	  door	  Tao	  
Garden	  aan	  de	  student	  toegestuurd.	  De	  geslaagde	  student	  neemt	  zelf	  verantwoording	  
voor	  vermelding	  op	  de	  website	  van	  Tao	  Garden	  /	  Mantak	  Chia.	  	  
	  
Testdag	  
Er	  zal	  vanuit	  de	  opleiding	  alles	  aan	  gedaan	  worden	  om	  een	  sfeer	  van	  vertrouwen	  te	  
creëren	  waarin	  de	  testdag	  plaats	  vind.	  Dirkje	  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	  HT	  instructors	  betrokken	  bij	  de	  certificering.	  	  

1. Een	  gecertificeerde	  Healing	  Tao	  docent	  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	  mensen	  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	  zullen	  gaan	  
lesgeven.	  Dit	  is	  één	  van	  de	  behandelde	  onderwerpen	  uit	  het	  hele	  leertraject.	  De	  student	  
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	  minimaal	  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.	  
• Of	  de	  uitgevoerde	  oefening	  correct	  is.	  
• Of	  de	  Daoïstische	  trilling	  overkomt.	  Denk	  aan	  goedlachs,	  respectvol	  naar	  ieders	  

eigenheid	  ,	  innerlijke	  glimlach,	  zachte	  benadering	  met	  een	  innerlijk	  sterke	  
structuur)	  
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Indien	  de	  student	  niet	  slaagt	  voor	  de	  testdag	  wordt	  er	  binnen	  twee	  weken	  na	  de	  testdag	  
met	  de	  student	  een	  traject	  voor	  herkansing	  besproken.	  	  
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	  
	  
Augustus	  2017	  is	  duidelijk	  of	  de	  opleiding	  door	  het	  CRBKO	  geaccrediteerd	  is	  als	  Post	  
HBO	  Opleiding	  en	  derhalve	  BTW	  vrijgesteld.	  	  
Alle	  genoemde	  bedragen	  zijn	  excl	  BTW.	  
	  
Opleidingskosten	  	  
De	  kosten	  zijn	  afhankelijk	  van	  het	  aanvangsmoment	  en	  van	  de	  gemaakte	  afspraken.	  
Indien	  duidelijk	  is	  welk	  termijn	  de	  testdag	  gevolgd	  gaat	  worden	  dan	  is	  ook	  duidelijk	  hoe	  
veel	  contact	  momenten	  er	  zijn.	  Dat	  zijn	  de	  opleidingskosten.	  En	  tegelijkertijd	  het	  
aanbetalingsbedrag.	  	  	  	  
Intake	  gesprek	  	   	   	   €	  67,-‐	  
Maandelijks	  contact	  moment	  	  	  	   €	  47,-‐	  	  	  	  	  
	  
Bijkomende	  kosten	  kunnen	  zijn:	  
Supervisie	  	   	   	   	   €	  67,-‐	  	  Consult	  (één	  onderwerp)	  	  
Stagebegeleiding	   	   	   €	  80,-‐	  excl	  reiskosten	  	  
Meeloopstage	  	   	   	   Afhankelijk	  van	  wat	  overeen	  is	  gekomen	  met	  de	  	  
	   	   	   	   	   vakdocent	   	  	  
	  
Financiële	  afspraken	  
Een	  student	  is	  ingeschreven	  als	  aan	  de	  toelatingsprocedure	  is	  voldaan	  en	  na	  14	  dagen	  
bedenktijd	  zodra	  het	  aanbetalingsbedrag	  op	  de	  rekening	  van	  St	  Healing	  Tao	  
Opleidingen,	  iban	  nummer	  NL	  81	  INGB	  0006	  18	  29	  91	  staat.	  
	  
Als	  er	  gegronde	  reden	  is	  dat	  de	  student	  zich	  terug	  trekt	  na	  de	  gemaakte	  afspraken	  	  en	  
voor	  het	  eerste	  contact	  moment	  wordt	  het	  aanbetalingsbedrag	  minus	  het	  inschrijfgeld	  €	  
100,-‐	  terug	  gestort	  op	  de	  rekening	  van	  de	  student.	  De	  student	  ontvangt	  een	  credit	  nota	  
van	  de	  St	  Healing	  Tao	  Opleidingen.	  	  
	  
Indien	  een	  student	  tijdens	  het	  opleidingstraject	  stopt	  met	  de	  opleiding,	  ongeacht	  de	  
reden,	  dan	  blijven	  de	  opleidingskosten	  verschuldigd	  aan	  St	  Healing	  Tao	  Opleidingen.	  
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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.	  
	  
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.	  
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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.	  
	  	  
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.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


