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HYPNOWORLD OPLEIDINGEN 
HypnoWorld opleidingen is sinds 2008 actief in opleidingen op het gebied van directe hypnotherapie. Het 
scholingsaanbod varieert van korte workshops voor persoonlijke groei en zelfhulp tot aan erkende beroeps 
georiënteerde opleidingen en masterclasses. Wij zien het als onze missie om elke student in hun eigen kracht te 
laten staan en zullen er dan ook alles aan doen om dit te bewerkstelligen. Ieder mens is uniek en kent zijn eigen 
kwaliteiten en karaktereigenschappen. Het is de taak van HypnoWorld opleidingen om deze te herkennen en het 
maximaal haalbare uit elke student te halen. We doen dit met veel passie en overgave. 

HypnoWorld Opleidingen streeft voortdurend naar verbeteringen en optimale kwaliteit. In dit kader is HypnoWorld 
Opleidingen ISO 9001 gecertificeerd. 

 

Directeur HypnoWorld   
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VERKORT STUDIEPLAN 

HypnoWorld beschikt over een uitvoerig studieplan. Het geheel hiervan telt 111 pagina’s en heeft als doel het op de 
juiste wijze informeren van toekomstige studenten van de opleiding Directe Hypnotherapie. Het geeft hiermee een 
beeld van hetgeen de student kan verwachten gedurende de opleidingsduur van 2 jaar. 

Voorafgaand aan de 2-jarige hbo-conforme opleiding tot direct hypnotherapeut vindt een oriëntatiegesprek plaats. 
Hierin zullen we duidelijk maken wat de student van HypnoWorld en de opleiding in het bijzonder kan verwachten, 
maar ook wat HypnoWorld van de student verwacht. Na een positief verloop van het gesprek wordt het uitvoerige 
studieplan aangereikt aan de student en kan deze, op basis hiervan, een juiste inschatting maken v.w.b. de 
intensiteit van de opleiding. 

Als voorbereiding op het oriënterende gesprek heeft HypnoWorld dit verkorte studieplan gepubliceerd. Hoewel hier 
niet uitvoerig wordt ingegaan op inhoudelijke aspecten van de opleiding, geeft het wel een duidelijk beeld van hoe 
de opleiding in elkaar zit. 

In dit verkorte studieplan is de index opgenomen van het originele studieplan. Zo kan de student zien welke 
onderwerpen aan bod komen gedurende de verschillenden fasen van de opleiding. Eveneens zijn er tabellen 
opgenomen met een overzicht van de lesstof en de hieraan verbonden studiedruk, uitgedrukt in Europese 
Studiepunten (ECTS). De totale opleiding omvat 168 ECTS (inclusief externe opleiding PsBK). 

3e STUDIEJAAR / PSCHOCOCIALE BASISKENNIS 

Van studenten wordt aangenomen dat ze bij aanvang van de opleiding beschikken over een erkend diploma 
Psychosociale Basiskennis (PsBK) en daarmee voldoen aan de PLATO-eisen. Het is mogelijk om deze opleiding, die 
extern plaatsvindt, gelijktijdig te laten plaatsvinden met de 2-jarige vakopleiding echter vergroot dit de studiedruk 
aanzienlijk. Studenten die ervoor kiezen om de PsBK-opleiding na de vakopleiding te volgen, dienen rekening te 
houden met een extra 3e studiejaar. Daar de PsBK-opleiding integraal deel uitmaakt van de vakopleiding, wordt het 
diploma pas afgegeven nadat de student voldoet aan de PLATO-eisen. 

TOELATINGSEISEN 

Studenten worden toegelaten indien ze bij aanvang de minimale leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Daarnaast dient 
de student aantoonbaar te beschikken over een hbo- denk- en werkniveau. Na een positief verloop van het 
oriëntatiegesprek kan de student zich inschrijven. 

  



 

  
Verkort studieplan Directe Hypnotherapie ver. 1.0      Pag. 5 

INHOUDSOPGAVE 

Op de volgende bladzijden staat de inhoudsopgave weergegeven, behorende bij het originele studieplan.  
 

1  HYPNOWORLD OPLEIDINGEN         
1.1  DOEL VAN DE OPLEIDING         
1.2 FILOSOFIE           
1.3  ACCREDITATIE           
1.4  DOELGROEP           

2  KERNTAKEN EN COMPETENTIES        
2.1  HBO KERNCOMPETENTIES         
2.1.1  Brede professionalisering         
2.1.2 Multidisciplinaire integratie         
2.1.3 Toepassing van de wetenschap         
2.1.4 Transfer en brede inzetbaarheid        
2.1.5 Creativiteit en complex handelen        
2.1.6  Doelgericht werken          
2.1.7 Methodisch en reflectief denken en handelen       
2.1.8 Sociaal communicatieve vaardigheden        
2.1.9 Basiskwalificering voor managementfuncties       
2.1.10 Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid      

3 INDELING EN OPBOUW VAN DE OPLEIDING       
3.1 INDELING VAN DE OPLEIDING         
3.2  OPBOUW VAN DE OPLEIDING         
3.2.1 Leerjaren           
3.2.2 Fasen            
3.2.3 Beginfase           
3.2.4 Middenfase           
3.2.5 Eindfase           
3.3 DOELSTELLINGEN VAN DE LEERJAREN        
3.3.1 Leerjaar 1 (eerste helft)          
3.3.2 Leerjaar 1 (tweede helft)         
3.3.3 Leerjaar 2 (eerste helft)          
3.3.4 Leerjaar 2 (tweede helft)         
3.4 WELKE MODULES ZIJN ER         
3.5 INDELING VAN DE LEERJAREN         
3.6  VERKLARING STUDIEBELASTING        

4  EERSTE HELFT LEERJAAR 1         
4.1 OWE BASIS HYPNOSETECHNIEKEN        
4.1.1 Basis Hypnosetechnieken 1         
4.1.2 Basis Hypnosetechnieken 2         
4.1.3 Oefenavond inducties          
4.1.4 Integratiedag Basis Hypnosetechnieken 1 & 2       
4.1.5 Basis Hypnosetechnieken 3         
4.1.6 Basis Hypnosetechnieken 4         
4.1.7 Oefenavond           
4.1.8 Integratiedag Basis Hypnosetechnieken 3 & 4       
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4.2 OWE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 1 & 2       
4.2.1 Persoonlijke ontwikkeling         
4.2.2 Oefenavond          
4.2.3 Integratiedag Persoonlijke Ontwikkeling      
4.3 OWE GEAVANCEERDE HYPNOSETECHNIEKEN 1       
4.3.1 Geavanceerde Hypnosetechnieken 1        
4.3.2 Oefenavond           
4.3.3 Integratiedag Geavanceerde Hypnosetechnieken 1      
4.4  PRAKTIJKDAG 1e HALFJAAR         

5 TWEEDE HELFT LEERJAAR 1         
5.1 GEWICHTSREDUCTIE EN EETSTOORNISSEN       
5.1.1 Gewichtsreductie en eetstoornissen        
5.1.2 Oefenavond           
5.1.2  Integratiedag gewichtsreductie en eetstoornissen      
5.2 OWE ALLERGIEEN          
5.2.1 Allergieën           
5.2.2 Oefenavond allergieën          
5.2.3 Integratiedag allergieën         
5.3 OWE VERSLAVINGEN          
5.3.1 Verslavingen           
5.3.2 Oefenavond           
5.3.3 Integratiedag verslavingen         
5.4  OWE CAM THERAPEUTISCHE VAARDIGHEDEN       
5.4.1 Praktijkinfo dag           
5.4.2 Therapeutische vaardigheden         
5.4.3 Praktijkdag 2e halfjaar          
5.5.5  Coachingsdag           

6 EERSTE HELFT LEERJAAR 2         
6.1 OWE STRESSMANAGEMENT         
6.1.1 Stressmanagement          
6.1.2 Oefenavond          
6.1.3 Integratiedag stressmanagement        
6.2 OWE GEAVANCEERDE HYPNOSETECHNIEKEN 2       
6.2.1 Regressie, reïncarnatie en progressie        
6.2.2 Oefenavond           
6.2.3 Integratiedag regressie, reïncarnatie en progressie      
6.2.4 Therapie volgens dr. Edwin K. Yager        
6.2.5 Oefenavond           
6.2.6 Integratiedag Yager Therapie       
6.3 OWE MOTIVERDENDE GESPREKSVOERING       
6.3.1 Motiverende gespreksvoering         
6.3.2 Oefenavond           
6.3.3 Integratiedag motiverende gespreksvoering       
6.4 COACHINGSDAG          
6.5 PRAKTIJKDAG 3e HALFJAAR         
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7 TWEEDE HELFT LEERJAAR 2         
7.1 OWE THEMADAGEN          
7.1.1 Hypnose in de sport          
7.1.2  Hypnose bij geboorte/bevalling         
7.1.3 Hypnose voor bedrijven         
7.1.4 Andere toepassingen van hypnose        
7.1.5 Het geven van lezingen          
7.2 OWE CAM THERAPEUTISCHE VAARDIGHEDEN       
7.2.1 Ethiek in de praktijk          
7.2.2 Coachingsdag           

8 DERDE LEERJAAR          

9 HBO PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS        

10 LITERATUURLIJST          

11 OVERKOEPELENDE JAARLIJKSE ONDERDELEN       
11.1 VERSLAGEN           
11.1.1 POP en PAP           
11.1.2 ECTS berekening         
11.1.3 Cliëntverslagen           
11.2 INTERVISIE EN SUPERVISIE         
11.2.1 Intervisie           
11.2.2 Supervisie          
11.3 GEGEVEN EN ONTVANGEN CONSULTEN       
11.4 COACHINGSDAG          
11.5 PRAKTIJKDAGEN          
11.6 OVERIG CONTACT MET DOCENTEN        
11.7 SCHRIFTELIJKE EN PRAKTIJKTOETSEN/EXAMENS       
10.8 OEFENPRAKTIJK          

12 OVERIGE INFORMATIE          
11.1 LESSTOFEVALUATIE          
11.2 WAARBORGEN EN KWALITEIT         
11.3 MANIER VAN ONDERWIJZEN         
11.4 SCRIPTIE           
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ALGEMEEN 

DOEL VAN DE OPLEIDING 

Het doel van HypnoWorld Opleidingen is studenten op te leiden tot natuurgeneeskundig therapeuten die een 
praktijk voor directe hypnotherapie op hbo-niveau professioneel kunnen uitoefenen. 

Kennis en vaardigheden die de student zich eigen maakt zijn voldoende om een hypnotherapie consult op een 
verantwoordelijke-, professionele- en juiste wijze aan te bieden. Verworven inzichten en de toepassing van 
aangeleerde methodieken zorgen ervoor dat de therapeut in staat is om een behandeling/sessie precies af te 
stemmen op het probleem of de klacht van de cliënt. Resultaatgericht werken is vanzelfsprekend om de cliënt op 
een zo efficiënt en effectief mogelijke manier te ondersteunen bij zijn hulpvraag. 

Het helpen van cliënten en het doelgericht werken naar de oplossing van een probleem of klacht is in sterke mate 
afhankelijk van ieders persoonlijkheid, niveau en intentie. In de opleiding wordt dan ook de kans geboden om jezelf 
te ontdekken en te leven wie je bent. De opleiding als geheel voorziet in heel veel mogelijkheden om dit te 
verwezenlijken. Om je intuïtie verder te ontwikkelen is een module intuïtieve ontwikkeling opgenomen. Het bied je 
handvaten om te kunnen omgaan met prikkels van buitenaf. 

Het is niet verplicht om je in te schrijven voor de hele opleiding. Het is ook mogelijk om losse modules te volgen. Niet 
van elke module is een studieplan beschikbaar, daar de modules integraal deel uitmaken van de hbo-opleiding, staan 
deze in het originele studieplan nader omschreven. 

FILOSOFIE 

De filosofie van de intensieve 2-jarige HBO conforme opleiding van HypnoWorld Opleidingen is gebaseerd op vier 
principes; het fysieke, mentale, emotionele en energetische niveau. 

Fysieke niveau: dit niveau omvat het fysieke lichaam. 
Mentale niveau en de psyche: dit omvat het mentale denken. 
Emotionele niveau: dit omvat alles wat met emoties en stress te maken heeft. 
Energetisch niveau: dit is het onbewuste in de mens zoals energie. 

In een hypnotherapie consult streven we naar een balans op alle niveaus. Elke wijziging op één van de niveaus heeft 
een effect op de andere niveaus. De vier niveaus zijn verweven in de lesstof en zullen niet apart behandeld worden.  

ACCREDITATIE 

HypnoWorld is voor haar hbo-opleiding geaccrediteerd door het KTNO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte 
Opleidingen) en het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT). 

DOELGROEP 

Tot de doelgroep van de opleiding behoren mensen die zorg willen verlenen in het complementaire werkveld en als 
hypnotherapeut aan de slag willen gaan. Ambitie, doorzettingsvermogen en een actieve houding zijn 
vanzelfsprekend. Daarnaast beschik je over een klantvriendelijke, service- en resultaatgerichte instelling. Je houdt 
van uitdagingen en staat te springen om werkzaam te zijn in een branche waarin de komende jaren naar 
verwachting een forse groei zal plaatsvinden. 
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KERNTAKEN EN COMPETENTIES 
De kerntaken van een hypnotherapeut zijn ingedeeld in vier groepen nl; vakkennis, praktische vaardigheden, 
zelfpresentatie en ondernemend vermogen. Het succes van de praktijk van een hypnotherapeut is afhankelijk van 
deze vier componenten. 

VAKKENNIS: 

• Kennis en inzicht van de theorie van directe hypnose alsmede kennis en inzicht in de gebruikte methodieken; 
• Kennis van de psychosociale en medische basis; 
• Kennis over de invulling van een hypnotherapie consult. 

PRAKTISCHE VAARDIGHEDEN: 

• Vaardigheden omtrent de uitvoer van een hypnotherapie sessie; 
• Vaardigheden om theorie om te zetten in praktische vaardigheden. 

ZELFPRESENTATIE: 

• Zelfkennis in de eigen ontwikkeling; 
• Zelfkennis in de eigen mogelijkheden en beperkingen; 
• De wil om voortdurend te blijven groeien en jezelf te ontwikkelen; 
• Creëren van zelfvertrouwen in de vakbekwaamheid; 
• Het vermogen om goede therapeut-/cliëntrelaties aan te gaan; 
• Het kunnen adviseren over de gebruikte methodieken; 
• Een representatief voorkomen van jezelf en praktijkruimte. 

ONDERNEMEND VERMOGEN: 

• Leiden van de eigen onderneming qua administratie, planning enz; 
• Netwerk onderhouden; 
• Verschaffen van informatievoorziening zoals kosten, locatie, voorwaarden en klachtenregeling; 
• Reclame en marketingactiviteiten; 
• Public Relations activiteiten; 
• Geheimhoudingsplicht. 
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HBO KERNCOMPETENTIES 

BREDE PROFESSIONALISERING 

De student wordt aantoonbaar toegerust met actuele kennis en vaardigheden die aansluiten bij recente inzichten en 
kennis om zelfstandig te functioneren als praktijk houdend hypnotherapeut. 

- De student leert de cliënt vanuit zijn beroepsgeheim, een gevoel van veiligheid en betrouwbaarheid te 
bieden waardoor een zo optimaal mogelijk resultaat van het uitwisselen van relevante informatie 
gewaarborgd is. 

- De student leert een grondige anamnese tijdens het eerste consult te maken en maakt daarbij gebruik van 
verschillende communicatie- en gesprekstechnieken. Er wordt een vertrouwelijk dossier aangelegd waarin 
alle cliëntgegevens worden opgenomen. 

- De student beschikt ten aanzien van het menselijk bewustzijn over professionele kennis en past deze kennis 
als zodanig toe. 

- De student werkt vanuit het ethisch morele besef dat de cliënt hem vanuit vertrouwen toestaat zich met 
hem in zijn levensvragen te verdiepen. De student maakt daarbij gebruik van verschillende communicatie- 
en gesprekstechnieken. 

- De student beschikt over het inschattingsvermogen de cliënt desgewenst te verwijzen naar collega’s binnen 
de reguliere of complementaire dienstverlening. 

- De student leert onderliggende overtuigingen te herkennen om deze met de geleerde technieken te 
balanceren. 

- De student is in staat om gebruik te maken van verschillende technieken om blokkades in energie, 
ontwikkeling, prikkeloverdracht en voeding te vinden en deze met corrigerende technieken te balanceren. 

MULTIDISIPLINAIRE INTEGRATIE 

De student leert kennis, inzichten en vaardigheden te integreren tot een verantwoordelijk beroepsmatig handelen. 

- De student leert de verschillende methoden uit verschillende modules te integreren met elkaar tot een 
waardevol consult passend bij de hulpvraag van de cliënt. 

- De student leert verschillende communicatietechnieken te integreren met de praktische methoden om 
klachten te behandelen. 

TOEPASSING VAN DE WETENSCHAP 

De student leert relevante en soms wetenschappelijke inzichten toe te passen in zijn/haar handelen. 

- De student leert de aantoonbare basiskennis over de wonderlijke wereld van de menselijke geest, de psyche, 
de psychische processen en de invloed van de geest op het menselijk lichaam. 

- De student leert psychische klachten te herkennen en verklaren en doet gedegen kennis op in het vakgebied 
psychologie. 

- De student doet kennis op van psychopathologie, ontwikkelingspsychologie, bio psychologie en 
alarmsymptomen. 

- De student leert inzicht te hebben m.b.t. persoonlijkheid, intelligentie, emoties, geheugen en ouderdom. 
- De student leert de anatomie, fysiologie en pathologie van het menselijk lichaam en weet deze kennis waar 

nodig te integreren in het handelen in de praktijk. 
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TRANSFER EN BREDE INZETBAARHEID 

De student leert in verscheidene beroepssituaties de kennis en waardigheden te gebruiken. 

- De student kan het geleerde eenvoudig inzetten en toepassen in meerdere situaties en dus niet slechts in de 
hulpverlener-cliënt relatie. 

CREATIVITEIT EN COMPLEX HANDELEN 

De student kan met vraagstukken omgaan waarvoor geen standaardprocedures beschikbaar zijn. 

- De student beschikt over vaardigheid en overzicht in het aanpakken van levensvragen en vragen over de 
gezondheid van de cliënt. Hij/zij zet daarbij het beschikbare HypnoWorld-materiaal op een creatieve manier 
in waardoor onderliggende overtuigingen en blokkades in de persoonlijke ontwikkeling zichtbaar kunnen 
worden gemaakt. 

- Vanuit de basiskennis leert de student om op een creatieve wijze met de aangeboden lesstof om te gaan en 
vrijelijk en intuïtief te duiden, ook in complexe hulp vraagstukken. 

DOELGERICHT WERKEN 

De student leert zelfstandig de problematiek van de cliënt te analyseren in complexe situaties om daarna het nieuwe 
doel te bepalen en te werken aan de hand van relevante technieken en methoden die het meest effectief zijn voor 
de cliënt. 

- De student leert aan de hand van diverse anamneses en vanuit probleemgerichte vragen, oplossingsgericht 
verbanden te leggen en te werken. Door inzichten aan te reiken omtrent de te behalen doelstellingen en de 
plaats van de cliënt daarbinnen, kunnen levensproblemen worden verhelderd en oplossingsgerichte 
benaderwijzen ervan in beeld worden gebracht. 

- De student leert om een analyse te maken van de nieuwe situatie aan de hand van evaluatie en deze met de 
cliënt te bespreken om te komen tot de meest effectieve en oplossingsgerichte handelwijze. 

- De student kan klachten ten aanzien van stressgerelateerde problemen inventariseren en samenvatten naar 
de cliënt toe. Uit de mogelijkheid aan technieken kiest de student de beste techniek om de 
stressgerelateerde klachten op te lossen. Daarbij worden er oefeningen meegegeven naar huis om de 
effectiviteit van de therapie te verhogen. 

METHODISCH EN REFLECTIEF DENKEN EN HANDELEN 

De student leert realistische doelen te stellen en planmatig de werkzaamheden aan te pakken. 

- De student leert tijdens de doelendag passende doelstellingen te formuleren om het plan van aanpak te 
ondersteunen wat besproken is met de cliënt. 

- De student leert passende doelstellingen te maken die in verschillende termijnen goed haalbaar zijn 
waardoor de cliënt overzicht krijgt in de te nemen stappen. 

- De student kan zijn eigen rol in het geheel evalueren en leert van zijn eigen zwakke en sterke momenten. 
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SOCIAAL COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 

De student leert op de juiste wijze te communiceren met cliënten en naar collega’s toe. 

- De student kan na het volgen van iedere specifieke module in duidelijke bewoording uitleggen wat de 
methode inhoudt en hoe de procedure die gevolgd gaat worden opgebouwd is. De student kan tevens 
uitleggen wat het effect van het consult kan zijn. 

- De student leert op de juiste manier tijdens intervisiebijeenkomsten te communiceren over cliënten zonder 
dat het recht op privacy geschonden wordt. 

- De student leert met medestudenten samen te werken om tot de juiste studieresultaten te komen. 
- De student leert om de cliënt niets te beloven dat niet haalbaar is. De wijze van communiceren is op dat vlak 

erg belangrijk.  

BASISKWALIFICERING VOOR MANAGEMENTFUNCTIES 

De student leert leiding te geven aan zijn/haar eigen praktijk. 

- De student is in staat om aan het einde van de opleiding een praktijk te kunnen opzetten. 
- De student leert tijdens de opleiding een persoonlijk actieplan op te zetten waarbij doelen worden 

omschreven. Er wordt gewerkt volgens de zogenaamde SMART methode (specifiek, meetbaar, acceptabel, 
realistisch, tijdgebonden). Doelen worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld teneinde te komen tot een 
optimale bedrijfsmatige invulling van de praktijk. 

- De student leert verantwoording te nemen over de planning van cliënten, het geven van consulten en het 
verzorgen van nazorg waar nodig. 

- De student leert het goed op orde houden van de financiële administratie zoals uit uitschrijven en boeken 
van facturen. 

- De student leert om zelfstandig cliëntenverslagen te maken. 
- De student vraagt op tijd hulp van docenten en/of medestudenten. 

 

BESEF VAN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 

De student toont begrip en betrokkenheid met betrekking tot ethische en maatschappelijke vraagstukken. 

- De student verweeft de kennis, opgedaan binnen de module persoonlijke en intuïtieve ontwikkeling, binnen 
zijn/haar beroepsuitoefening als Direct Hypnotherapeut. De student is zich bewust van zijn/haar 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de ethische aspecten met betrekking tot de uitoefening van het 
beroep, m.a.w. hij/zij richt zich op het sterker maken van de cliënt als persoon in het moment en negeert de 
mogelijkheid tot het doen van toekomstvoorspellingen. 

- De student wordt getraind in het benaderen van de mogelijkheid in de samenleving levende vooroordelen 
ten aanzien van deze vernieuwende aanpak bij levensproblemen en -vragen. 

- De student is zich bewust van het feit dat hij/zij niet alle problematiek kan oplossen en roept daarom hulp in 
van derden indien dit wenselijk is. 

- De student wijst samenwerking met de reguliere medische geneeskunde niet af en ziet de twee 
mogelijkheden als aanvulling op elkaar. 
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INDELING EN OPBOUW VAN DE OPLEIDING 

INLEIDING VAN DE OPLEIDING 

De opleiding tot Direct Hypnotherapeut duurt 3 jaar maar kan verkort worden tot 2 jaar indien de student reeds 
voldoet aan de PLATO-eisen door het volgen van de opleiding Psychosociale Basiskennis en hiervan het door de 
Cpion of SNRO erkende diploma reeds bezit. Ook kan de student het opleidingstraject verlengen tot 4 jaar wanneer 
dit in zijn/haar persoonlijke situatie beter uitkomt. 

In ieder leerjaar is er ruimte vrijgemaakt voor vakinhoudelijke supervisie voor persoonlijke ontwikkeling. 

De leerjaren kunnen in de aangegeven volgorde worden doorlopen maar het is ook mogelijk om vooruit te werken 
en modulen uit een volgend leerjaar alvast te doen. In totaal bestaat de opleiding uit 7 modulen waarvan één 
module gereserveerd is voor de opleiding Psychosociale Basiskennis. 

De opleiding Psychosociale Basiskennis (PsBK) wordt niet door HypnoWorld gegeven maar dient apart te worden 
gevolgd bij een daartoe erkend opleidingsinstituut. Vanwege de integratie van onderwerpen uit de PsBK-opleiding in 
de lesstof, is het wenselijk dat de student bij aanvang van het opleidingstraject beschikt over de nodige kennis en 
inzichten of deze gelijktijdig opdoet door het volgen van de PsBK opleiding. Indien het laatste van toepassing is, dient 
rekening gehouden te worden met de extra studiebelasting en de daarmee gepaard gaande extra studiedruk. 
Eventueel kan dit resulteren in een derde studiejaar indien het PsBK diploma niet behaald is aan het einde van de 
studie. 

Elke module (OWE) bestaat uit meerdere lessen waarvoor geldt dat elke OWE wordt afgesloten door het maken van 
een toets tijdens de integratiedag. Afsluitend aan de opleiding vindt er zowel een theorie- als praktijkexamen plaats 
waaraan uitsluitend deelgenomen kan worden wanneer de voorafgaande afsluitende toetsen met voldoende 
resultaat zijn behaald. 

Op elke module volgt als afsluiting een integratiedag om de opgedane kennis te integreren met de al aanwezige 
kennis. Per module ontvangt de student een certificaat van deelname. Dit is echter geen garantie dat de leerdoelen 
en competenties zijn behaald. Dit wordt geëvalueerd tijdens supervisiemomenten aan de hand van de POP en PAP. 
Aan de hand van de afsluitende toetsen van wordt beoordeeld of de leerdoelen van de betreffende module behaald 
zijn. 
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OPBOUW VAN DE OPLEIDING 

De opbouw van de opleiding Directe Hypnotherapie heeft als einddoel het professioneel uitoefenen van een praktijk 
voor directe hypnotherapie op hbo-niveau. 

LEERJAREN 

De opleiding duurt in totaal 2 leerjaren en omvat 12 modulen (een extra module betreft de PsBK opleiding). Elke 
module is onderverdeeld in lessen die afgesloten worden met een toets. Het gemiddelde van alle toetsen telt voor 
1/3 deel mee voor het afsluitende examen. Het examen bestaat uit een praktijktoets (2/3 deel van het eindcijfer) en 
een theoretische toets (1/3 deel van het eindcijfer). 

Per module of onderwijseenheid zijn er leerdoelen gesteld. Bij de indeling van de verschillende fasen van de 
opleiding is er rekening gehouden met de Dublin descriptoren.  

FASEN 

Naast de leerjaarindeling is de opleiding ingedeeld in 3 fasen nl: 

1. Beginfase: bekwaam 20 ECTS 
2. Middenfase: afstudeerbekwaam 60 ECTS 
3. Eindfase: beroepsbekwaam 40 ECTS 

BEGINFASE 

De beginfase van de opleiding ligt in de eerste helft van het eerste leerjaar. 

In de beginfase van de opleiding maakt de student kennis met de basismethodieken van de directe hypnotherapie en 
heeft een oriënterende en selecterende functie. De student ontdekt of de opleiding aansluit bij zijn capaciteiten en 
wensen en kan na deze fase besluiten om de vervolgfase wel of niet in te laten gaan. De technieken die worden 
aangeleerd en beoefend zijn technisch en gestructureerd. De opbouw van de eerste module vindt plaats aan de 
hand van het mind-model, een model dat wereldwijd wordt toegepast door direct hypnotherapeuten. 

De beginfase is helder van opzet. Theoretische kennis wordt direct omgezet in praktische vaardigheden. 
Theoretische kennis wordt verworven door deelname aan klassikale bijeenkomsten, bijeenkomsten via een online 
platform zoals zoom en het lezen van boeken die integraal onderdeel uitmaken van de opleiding. Daarnaast vormt 
het bestuderen van de syllabus een vast onderdeel en vindt de voorbereiding van de lessen plaats aan de hand van 
huiswerkopdrachten en later ook door intervisiebijeenkomsten. 

Van de student wordt verwacht dat hij de aangeboden technieken thuis oefent en de lesstof eigen maakt. De 
student is betrokken, leergierig en laat inzet zien. Aan het einde van deze fase ontvangt de student een schriftelijk 
studieadvies m.b.t. het vervolg van de opleiding. 
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MIDDENFASE 

De middenfase van de opleiding omvat de tweede helft van het eerste leerjaar alsmede de eerste helft van het 
tweede leerjaar. 

In deze fase wordt er complexere leerstof aangeboden welke verder bouwt op kennis die in de beginfase opgedaan 
is. De protocollen die aangeleerd worden zijn langer en complexer en er wordt getraind op het flexibel omgaan met 
de lesstof om een consult op maat te creëren, passend bij de hulpvraag van de cliënt. 

Er wordt verwacht dat de student resultaat boekt bij oefenconsulten met medestudenten, familieleden, vrienden of 
in een kennissenkring. Voor wat betreft het bestuderen en beoefenen van de lesstof wordt nu ook een beroep 
gedaan op de eigen verantwoording. In de supervisieconsulten laat de student zien dat hij de stof eigen gemaakt 
heeft en deze kan toepassen in een therapeut-cliënt situatie en daarbij een professionele houding kan aannemen. 

EINDFASE 

De eindfase van de opleiding omvat de tweede helft van het tweede leerjaar inclusief het afstuderen. Deze fase is 
gericht op het afstuderen en het zelfstandig werken als direct hypnotherapeut. De lesstof die in deze fase 
aangeboden wordt is complex en er wordt verwacht dat de student naar eigen inzicht en creativiteit met het 
materiaal omgaat. De student kan een consult op maat maken voor de cliënt door de opgedane kennis te integreren 
in de verschillende behandelvormen. De therapeut is in staat probleemoplossend te werken. Er wordt een scriptie 
gemaakt en het eindexamen wordt afgenomen. 

DOELSTELLINGEN VAN DE LEERJAREN 

LEERJAAR 1 (EERSTE HELFT) 

De student leert in de eerste helft van het eerste leerjaar de beginselen van de directe hypnotherapie. Er wordt 
gewerkt aan de hand van het mind-model en de student is in staat om aan de hand van dit model eenvoudige en 
ongecompliceerde behandelingen te geven. De student weet wat directe hypnose is en beschikt over de basiskennis 
van de directe hypnotherapie en kan deze basiskennis vertalen naar praktische vaardigheden.  

De student kan een goede anamnese afnemen bij cliënten en een planning maken die passend is voor de 
problematiek van de cliënt. Klachten die in de beginfase (eerste helft van het eerste leerjaar) worden behandeld zijn: 

- Zelfvertrouwen en zelfbeeld 
- Stoppen met roken 
- Gewichtsreductie 
- Enkelvoudige en niet complexe angsten en fobieën 
- Pijnklachten 
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LEERJAAR 1 (TWEEDE HELFT) 

In de tweede helft van het eerste leerjaar staat verdieping d.m.v. technieken van de directe hypnose op het 
programma. De student leert aan de hand van uitvragen te bepalen waar de klacht oorspronkelijk vandaan komt, 
welke overtuigingen aanwezig zijn en de verschillende methoden te combineren en te integreren tot een passend 
consult. Hiervoor worden verschillende technieken met elkaar gecombineerd tot één geheel waarbij inzicht en 
creativiteit belangrijk elementen zullen zijn. 

De student is in staat de methode die toegepast wordt duidelijk te communiceren naar de cliënt en de effectiviteit 
daarvan te controleren. 

Ook krijgt de student inzicht in eigen kwaliteiten en eventuele tekortkomingen en krijgt handvaten om zichzelf 
verder te ontwikkelen. Daarnaast wordt er tijd besteedt aan de ethiek, communicatietechnieken, houdingsaspecten 
en levensbeschouwing. 

Klachten die in het eerste deel van de middenfase worden behandeld zijn: 

- Uitbehandelde en chronische pijnklachten 
- Vermoeidheidsklachten 
- Fysieke klachten w.o. huidproblemen, allergieën en andere overgevoeligheden 
- (Morbide) obesitas 
- Verslavingen 
- Allergieën 

LEERJAAR 2 (EERSTE HELFT) 

In de eerste helft van leerjaar 2 leert de student de eigen intuïtie ontwikkelen en leert nieuwe technieken te 
integreren. Naast directe hypnosetechnieken worden aanverwante technieken aangeleerd teneinde voor elke cliënt 
de beste behandelwijze te kunnen aanbieden. Daarnaast wordt er uitgebreid aandacht besteed aan communiceren, 
het luisteren naar cliënten, samenvatten wat er gezegd is. 

Klachten die in het tweede deel van de middenfase worden behandeld zijn: 

- PTSS en traumatische klachten 
- Aandoeningen van seksuele aard 
- Samengestelde angsten 
- Pijnklachten 
- Ontwikkelingsblokkaden op emotioneel en psychisch gebied 
- Concentratieproblemen 
- Vermoeidheidsklachten zonder verklaarbare reden 

LEERJAAR 2 (TWEEDE HELFT) 

In de tweede helft van het tweede leerjaar vindt de afsluiting plaats en wordt gewerkt aan de eigen kwaliteiten als 
direct hypnotherapeut. De student leert methodieken voor specifieke problematieken die veel voorkomen in de 
praktijk zoals overgewicht en verslavingen. Verder staan de elementendagen centraal in de eindfase. 

Als alle modules en lessen goed zijn afgesloten met een voldoende voor de tussentijdse toetsen, kan men 
afstuderen. In dit jaar dient ook de PsBK afgerond te zijn en vindt het afstuderen plaats aan de hand van een 
theoretisch examen, praktijkexamen en het schrijven van een scriptie. 
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WELKE MODULES ZIJN ER? 

De volgende modules zijn tijdens de opleiding Directe Hypnotherapie van toepassing: 

- Basis Hypnosetechnieken (BHT) 
- Persoonlijke ontwikkeling (PO) 
- Geavanceerde hypnosetechnieken 1 (AHT1) 
- CAM Therapeutische vaardigheden 
- Gewichtsreductie en eetstoornissen 
- Allergieën 
- Verslavingen 
- Stressmanagement 
- Geavanceerde hypnosetechnieken 2 (AHT2) 
- Motiverende gespreksvoering 
- Themadagen 
- Intervisie 
- Supervisie 

INDELING VAN DE LEERJAREN 

Hieronder vind je de indeling van de leerjaren. Elk leerjaar is onderverdeeld in twee helften die op hun beurt weer 
onderverdeeld zijn in onderwijseenheden (OWE’s). In het schema zijn deze onderverdeeld in verschillende blokken. 

De beschrijving van de leerjaren wordt aan de hand van de OWE’s ingedeeld als volgt: 

- Algemene beschrijving van de OWE 
- Studiebelasting 
- Gebruikte werkvormen 
- Literatuur 

Daarna volgt per module van de OWE de inhoudelijke beschrijving van de: 

- Leerdoelen 
- Inhoud 
- Huiswerk 
- Toetsing 
- Vereist toelatingsniveau 
- Mogelijke vrijstellingen 
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VERKLARING STUDIEBELASTING 

In het schema per deel van het leerjaar wordt de studiebelasting per module berekend. Dit is de berekening die ook 
gehanteerd wordt door reguliere hbo-opleidingen. Hoeveel tijd je uiteindelijk zelf kwijt bent aan het oefenen en 
bestuderen van de lesstof zal voor iedereen verschillend zijn. Het is vooral een praktische opleiding. 

Er wordt geadviseerd om na iedere lesdag de aangeboden stof thuis te oefenen met medecursisten of mensen uit de 
eigen omgeving. 

- DAG staat voor het aantal dagen van de module 
- DCU geeft het aantal docent contacturen aan 
- SBU staat voor studiebelasting uren. Dit is in de regel 4 uur per DCU. Dit zijn de uren waarin de student zelf 

de aangeboden stof bestudeert en beoefent. De intervisie uren zijn hierin meegerekend. Voor de module 
regressie wordt een uitzondering gemaakt, dit vanwege de complexiteit. Vandaar dat hier 6 SBU berekend 
worden per DCU 

- Boek blz. staat voor het aantal bladzijden wat gelezen moet worden aan verplichte literatuur. 
- Syllabus staat voor het aantal bladzijden per syllabus welke bij de module hoort 
- SBU boek staat voor het aantal uren dat besteed wordt aan het lezen van de verplichte literatuur en 

syllabus. Per 5 bladzijden Nederlandstalig wordt een uur berekend. Voor boeken in de Engelse taal wordt per 
4 bladzijden een uur berekend. 

- Totaal SBU staat voor het totale aantal uren zelfstudie inclusief het lezen van de verplichte literatuur en 
syllabus 

- Totaal uren staat voor het totalen aantal uren studiebelasting 
- ECTS staat voor het aantal Europese Credits. Het totale aantal uren wordt door 28 gedeeld (28 uur = 1 ECTS) 
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EERSTE HELFT LEERJAAR 1 
Het eerste leerjaar kan worden gestart in september of in maart. 

1e HELFT EERSTE LEERJAAR 
CURSUS DAG DCU ECTS 
OWE Basis Hypnosetechnieken (BHT) 
BHT 1 3 18 4.15 
BHT 2 3 18 3.21 
Oefenavond inducties 0.5 3.5 0,63 
Integratiedag 1 6 1.07 
BHT 3 3 18 1.93 
BHT 4 3 18 1.93 
Oefenavond 0.5 3.5 0.63 
Integratiedag 1 6 1.07 
OWE Persoonlijke ontwikkeling (PO)  
PO1 3 18 3.21 
PO2 4 24 4.29 
Oefenavond 0.5 3.5 0.63 
Integratiedag 1 6 1.07 
OWE Geavanceerde hypnosetechnieken 1 (AHT1) 
Hypnose bij kinderen 2 12 2.14 
Instant inductiemethoden 1 6 1.07 
Basis regressie & progressie 1 6 1.07 
Oefenavond 0.5 3.5 0.63 
Integratiedag 1 6 1.07 
Doelendag 1e half jaar 1 6 1.07 
OWE CAM Therapeutische vaardigheden 
Supervisie P.O.  2 0.63 
Supervisie P.O. POP   1.28 
Supervisie V.I. gesprek  2 0.36 
Supervisie V.I. consult  2 0.36 
Totaal PAP   1.00 
3 cliëntverslagen  1 1.00 
10 gegeven consulten   0.00 
10 ontvangen consulten   0.00 
TOTAAL 30.0 189 35.5 
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TWEEDE HELFT LEERJAAR 1 

2e HELFT EERSTE LEERJAAR 
CURSUS DAG DCU ECTS 
OWE Gewichtsreductie en eetstoornissen 
Gewichtsreductie en eetstoornissen basis 2 12 3.51 
Oefenavond 0.5 3.5 0.63 
Gewichtsreductie en eetstoornissen advanced 4 24 4.29 
Oefenavond 0.5 3.5 0.63 
Integratiedag 1 6 1.07 
OWE Allergieën 
Allergieën typen I t/m IV 4 24 4.29 
Oefenavond 0.5 3.5 0.63 
Integratiedag 1 6 1.07 
OWE Verslavingen 
Verslavingen 4 24 4.29 
Oefenavond 0.5 3.5 0.63 
Integratiedag 1 6 1.07 
OWE CAM Therapeutische vaardigheden 
Praktijkinfo dag 1 6 1.07 
Therapeutische vaardigheden 4 24 4.29 
Praktijkdag 2e halfjaar 1 6 1.07 
Supervisie P.O  2 0.63 
Supervisie P.O. POP   1.28 
Supervisie V.I. gesprek  2 0.36 
Supervisie V.I. consult  2 0.36 
Totaal PAP   1.00 
3 cliëntverslagen   1.00 
15 gegeven consulten   0.00 
15 ontvangen consulten   0.00 
Coachingsdag 1 6 1.07 
TOTAAL 26 164.0 34.24 
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EERSTE HELFT LEERJAAR 2 

1e HELFT TWEEDE LEERJAAR 
CURSUS DAG DCU ECTS 
OWE Stressmanagement 
Stress, overspanning, depressie en burn-out klachten 4 24 4.29 
Oefenavond 0.5 3.5 0.63 
Integratiedag 1 6 1.07 
OWE Geavanceerde Hypnosetechnieken 2 
Regressie, reïncarnatie en progressie 4 24 4.29 
Oefenavond 0.5 3.5 0.63 
Integratiedag 1 6 1.07 
Therapie volgens dr. Edwin K. Yager (werken met 
delen en integratie in directe hypnotherapie) 

4 24 4.29 

Oefenavond 0.5 3.5 0.63 
Integratiedag 1 6 1.07 
OWE Motiverende gespreksvoering 
Inleiding in motiverende gespreksvoering 1 6 1.07 
Engageren, de relatie als grondslag 1 6 1.07 
De strategische richting 1 6 1.07 
Voorbereiden op verandering 2 12 2.14 
De brug naar verandering 1 6 1.07 
Motiverende gespreksvoering in de praktijk 1 6 1.07 
Oefenavond 0.5 3 0.63 
Integratiedag 1 6 1.07 
Coachingsdag 1 6 1.07 
Supervisie P.O.  2 0.36 
Supervisie P.O. POP   1.28 
Supervisie V.I. gesprek  2 0.36 
Supervisie V.I. consult  2 0.36 
Totaal PAP   1.00 
3 cliëntverslagen  1 1.00 
15 gegeven consulten   0.00 
15 ontvangen consulten   0.00 
TOTAAL 26.0 164.5 32,59 
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TWEEDE HELFT LEERJAAR 2 

2e HELFT TWEEDE LEERJAAR 
CURSUS DAG DCU ECTS 
OWE Themadagen 
Hypnose in de sport 1 6 1.07 
Hypnotherapie bij geboorte/bevalling 1 6 1.07 
Hypnotherapie oplossingen voor bedrijven 1 6 1.07 
Andere toepassingen van directe hypnose 1 6 1.07 
Het geven van lezingen 1 6 1.07 
OWE CAM Therapeutische vaardigheden 2 
Ethiek in de praktijk 1 6 1.07 
Scriptie  4 15.32 
Supervisie P.O.  5 0.89 
Supervisie P.O. POP  24 1.07 
Supervisie V.I. gesprek  2 0.36 
Supervisie V.I. Consult  3 0.54 
Totaal PAP  1 1.75 
Overig contact met de docent  5 0.36 
10 gegeven consulten   0.00 
10 ontvangen consulten   0.00 
Coachingsdag 1 6 1.07 
Toetsen en examens 
Theorie examen 0.5 3 0.54 
Voorbereiding Praktijk Examen 2 12 2.14 
Praktijk Examen  2 0.36 
    
TOTAAL 9.5 109 30,82 

 

DERDE LEERJAAR 

DERDE LEERJAAR 
CURSUS DAG DCU ECTS 
OWE Therapeutische vaardigheden 
PsBk opleiding 12 96 40 
    
TOTAAL 12 96 40 

 

Er is geen beschrijving gegeven van de opleiding PsBK omdat deze extern plaatsvindt zoals aangegeven in hoofdstuk 
9 (PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS). Het aantal ECTS punten zijn in dit studieplan toegekend aan Con Amore.  
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HBO PSYCHSOCIALE BASISKENNIS 

De hbo-opleiding psychosociale basiskennis (PsBK) wordt extern gevolgd. Het is belangrijk dat het opleidingsinstituut 
voldoet aan de PLATO-eisen en geaccrediteerd is door het CPION of SNRO. 

Indien de student aan het einde van de opleiding nog niet in het bezit is van het erkende PsBK-diploma, dan dient er 
rekening gehouden te worden met een derde studiejaar. Afgifte van het diploma Direct Hypnotherapeut vindt pas 
plaats indien de student voldoet aan de PLATO-eisen. 

De in dit studieplan opgenomen ECTS punten worden toegekend aan Con Amore. 

Advies: 

Con Amore 
Energieschool.nl 
Hoge school voor natuurgeneeswijzen Arnhem 
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Persoonlijke en energetische balans 
Gerry Wijnands 
33 pagina’s 
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Verkort studieplan Directe Hypnotherapie ver. 1.0      Pag. 27 

OVERKOEPELENDE JAARLIJKSE ONDERDELEN 

VERSLAGEN 

De hieronder gegeven informatie geldt voor het maken van: 

Supervisieverslagen Persoonlijke Ontwikkeling (onderdeel van POP). 
Supervisieverslagen Vakinhoudelijk (onderdeel van PAP): opgedeeld in verslagen van een supervisieconsult en 
verslagen van een gesprek. 

Een verslag PO bestaat uit 3 pagina’s geschreven in verdana 10 gebruikmakend van het betreffende 
supervisieformulier. 
De student ontvangt 3 SBU per pagina dus 9 SBU totaal per verslag. 
Per leerjaar doet men 2 supervisies persoonlijke ontwikkeling (PO) dus worden er 2 verslagen PO gemaakt. In totaal 
ontvangt de student hiervoor 18 SBU = 0.64 ECTS per leerjaar. 

Een verslag Vakinhoudelijk (VI) bestaat uit 3 pagina’s geschreven in verdana 10 gebruikmakend van het betreffende 
supervisieformulier. 
De student ontvangt 3 SBU per pagina dus in totaal 9 SBU per verslag. 
Per leerjaar doet men 2 supervisies VI dus worden er 2 verslagen VI gemaakt. In totaal ontvangt de student hiervoor 
18 SBU = 0.64 ECTS per leerjaar. 

In totaal maakt de student 6 verslagen met een totaal van 36 SBU = 1.28 ECTS per leerjaar. 

Voor het maken van verslagen maakt de student gebruik van de speciale formulieren voor de verschillende 
onderdelen. De supervisieverslagen worden binnen 2 weken na het supervisiemoment aan de betreffende 
supervisor per e-mail gestuurd. Binnen 3 weken na ontvangst ontvangt de student een reactie terug. Deze heeft dan 
nog 2 weken de tijd om de feedback te verwerken in het verslag. Na goedkeuring van de supervisor worden de EC-
punten bijgeschreven. 

POP/PAP 

Per leerjaar zijn er verschillende momenten ingeruimd om de POP (Persoonlijk ontwikkelingsplan) en PAP 
(Persoonlijk Activiteitenplan) bij te werken. 

Dit komt bovenop de verslagen die de student voor supervisiemomenten maakt. Deze verslagen zijn wel onderdeel 
van POP en PAP en worden dus bij het totale aantal POP/PAP uren opgeteld. Ook voor dit onderdeel zijn er verslagen 
die gebruikt worden om de stand van zaken bij te houden. 

Voor het maken van POP/PAP maakt de student gebruik van speciale formulieren voor de verschillende onderdelen. 
De verslagen worden binnen 2 weken na het afronden van een OWE aan de betreffende supervisor per e-mail 
gestuurd. Binnen 3 weken na ontvangst ontvangt de student een reactie terug. Deze heeft dan nog 2 weken de tijd 
om de feedback te verwerken in het verslag. Na goedkeuring van de supervisor worden de EC-punten bijgeschreven. 
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 POP Momenten PAP Momenten 
Eerste leerjaar 
Eerste kwartaal Startdocument POP Startdocument PAP 
In CAM Therapeutische 
vaardigheden na OWE 
geavanceerde 
hypnosetechnieken 1 

Bewerken Bewerken 

In OWE CAM Therapeutische 
vaardigheden na OWE 
verslavingen 

Bewerken Bewerken 

 
Tweede leerjaar   
In CAM Therapeutische 
vaardigheden 

Bewerken Bewerken 

In CAM Therapeutische 
vaardigheden na Ethiek in de 
praktijk 

Bewerken Bewerken 

   
   

ECTS berekening 

De HBO conforme opleiding direct hypnotherapeut maakt gebruik van de officiële ECTS (Europese Credits) 
berekening.  

Eén Credit bestaat uit 28 uren. De uren kunnen bestaan uit docent contacturen (DCU) of studiebelasting uren (SBU). 

Een SBU-uur kan op verschillende manieren behaald worden: 

- Door het geven of ontvangen van consulten 
- Bestuderen van boeken, syllabussen of readers 
- Oefenen op medestudenten en/of oefencliënten 
- Maken van verslagen 
- Invullen van POP en PAP 
- Maken van de scriptie 

De formulieren die gebruikt worden om de verslagen in te schrijven zijn gemaakt op basis van het leermodel van 
Korthagen. Er wordt een handeling beschreven, bv supervisieconsult, waarop teruggekeken wordt. De student wordt 
zich dan bewust wat er goed ging en wat leerpunten zijn. In het verslag wordt ook beschreven welke verbeterpunten 
er zijn en wat men de volgende keer anders zou doen. 
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Cliëntenverslagen 

In het eerste jaar worden er 6 cliëntenverslagen gemaakt, in het tweede jaar worden er 6 cliëntenverslagen gemaakt 
waarbij geldt dat alle verslagen betrekking dienen te hebben op verschillende cliënten. Verslagen worden per e-mail 
verzonden naar de betreffende docent. Elk verslag wordt door de docent nagekeken en van commentaar voorzien. 
Er worden geen punten toegekend aan de cliëntenverslagen.  

Belangrijk is dat de cliënt een handtekening plaats voor akkoord zodat duidelijk is dat de cliënt weet dat er een 
verslag wordt gemaakt. De verslagen worden anoniem ingeleverd. Ook hier wordt gebruik gemaakt van het 
hierboven beschreven model van Korthagen. Elk verslag omvat minimaal 4 pagina’s in verdana 10 geschreven met 
een duidelijke verslaglegging van datgene wat gedaan en uitgevoerd is. 

De cliëntenverslagen dienen digitaal ingeleverd te worden in word-formaat. Binnen 3 weken na ontvangst stuurt de 
docent een feedback terug. Tijdens supervisie momenten kan er over de inhoud van de verslagen gesproken 
worden. 
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INTERVISIE EN SUPERVISIE 

INTERVISIE 

Onder intervisie wordt oefenen met medestudenten verstaan. Behandelende technieken uit een module kunnen 
worden geoefend en er kunnen casussen besproken worden. Er wordt een kort verslag ingeleverd waar alle 
studenten hun handtekening op zetten. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van het intervisieformulier. Een 
intervisiegroepje bestaat uit 4 tot 6 studenten. 

SUPERVISIE 

Per studiejaar dient de student 4 supervisie gesprekken m.b.t. persoonlijke ontwikkeling, 2 vakinhoudelijke 
gesprekken en 2 supervisieconsulten af te spreken. De gesprekken duren ca. 1 uur. 
Alle supervisiegesprekken persoonlijke ontwikkeling worden door Gerry Wijnands afgenomen. De vakinhoudelijke 
supervisie wordt door Arno van den Munckhof afgenomen. 
De student levert binnen 3 weken na het gesprek een verslag in waarop de docent binnen 3 weken een feedback 
terugstuurt. 
Er zijn speciale formulieren beschikbaar om de verschillende verslagen te documenteren waarin gelet wordt op de 
POP en PAP ontwikkelingen. 

Supervisie Persoonlijke Ontwikkeling 

De gesprekken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling worden afgenomen door Gerry Wijnands en zullen gaan 
over de ontwikkeling van de student op levensbeschouwelijk, emotioneel en spiritueel vlak. 
Tijdens de uren persoonlijke supervisie wordt nadruk gelegd op de persoonlijke ontwikkeling van de student. 
Persoonlijke vraagstukken en kwesties komen aan bod en er wordt indien nodig advies gegeven over nog te 
ontwikkelde stukken. Er wordt gekeken naar belangrijke kwaliteiten waarover een direct hypnotherapeut dient te 
beschikken. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

- Persoonlijke ervaring op emotioneel vlak 
- Zijn er niet verwerkte gebeurtenissen die het werken met cliënten in de weg kunnen staan? 
- Staat de student stevig genoeg in zijn schoenen om alle cliënten met verschillende verhalen en klachten te 

kunnen ondersteunen? 
- Verdere persoonlijke vraagstukken 

Omdat het verslag van een supervisiegesprek PO wordt gebruikt als uitgangspunt voor het daaropvolgende gesprek, 
dient 1 week voor aanvang van het gesprek het verslag bij Gerry Wijnands binnen te zijn. Indien dit niet zo is gaat het 
gesprek niet door en worden extra kosten in rekening gebracht. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt. In de 
supervisiegesprekken wordt de stand van zaken betreffende POP en PAP besproken. 
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Vakinhoudelijke supervisie 

Tijdens de vakinhoudelijke supervisie uren wordt er vooral besproken welke technieken de student nog niet 
voldoende beheerst en waar nog aan gewerkt dient te worden om het leerjaar succesvol af te kunnen sluiten. Indien 
nodig wordt er een persoonlijk plan gemaakt. Aan bod komen alle technieken welke in de betreffende periode 
behandeld worden. Deze supervisie wordt gegeven door Arno van den Munckhof of een docent die op de hoogte is 
van de kwaliteit van de student zodat er een goed beeld ontstaat in hoeverre de student de technieken beheerst. 

De verslagen die gemaakt worden moeten voorzien zijn van een samenvatting van het gesprek, de afspraken die 
gemaakt zijn en wat je ervan geleerd hebt. 

Supervisieconsult 

Verdeeld over een studiejaar geeft iedere student minimaal 2 supervisieconsulten. De student neemt hiervoor een 
testpersoon mee en geeft een consult met technieken uit de periode die afgesloten gaat worden. De aanwezige 
docent geeft feedback tijdens of na het consult. De testpersoon mag een medestudent zijn of iemand uit de 
persoonlijke kring met in acht neming dat er minimaal een anamnese en een consult met directe hypnose 
voorafgaand aan het supervisieconsult hebben plaatsgevonden. Het consult duurt ongeveer 3 kwartier. 
Tijdens de supervisieconsulten wordt de POP en PAP in de gaten gehouden door zowel de student als de supervisor. 

GEGEVEN EN ONTVANGEN CONSULTEN 

Ieder studiejaar dient de student 25 (oefen)consulten te geven en 25 (oefen)consulten te ontvangen. Dit zijn 
consulten van minimaal 3 kwartier en worden in een schema bijgehouden. In het eerste halfjaar mag de student zelf 
kiezen met wie hij/zij de consulten afspreekt. Vanaf het tweede halfjaar dient er een variatie zichtbaar te worden om 
te voorkomen dat de student steeds dezelfde mensen benadert of van dezelfde medestudenten consulten ontvangt. 
Vanaf het tweede halfjaar dient de student minimaal 2 verschillende (oefen) cliënten per halfjaar te documenteren. 
De gegeven consulten dienen uitgevoerd te worden met technieken uit de betreffende periode. 

COACHINGSDAG 

In het tweede halfjaar en de halfjaarlijkse perioden daarna, volgt de student een coachingsdag. Tijdens deze dag 
geven 2 studenten bij elkaar een consult waarbij gebruik gemaakt wordt van één van de aangeboden technieken in 
de betreffende periode. Na afloop van het consult geven de andere studenten en de aanwezige docenten feedback. 

Het doel van deze dagen is om de puntjes op de “I” te zetten voor wat betreft de lesstof in de voorafgaande periode 
en om van elkaar te leren. De student leert hierbij om feedback te geven en te ontvangen. 

  



 

  
Verkort studieplan Directe Hypnotherapie ver. 1.0      Pag. 32 

PRAKTIJKDAGEN 

Elk halfjaar, met uitzondering van het laatste halfjaar, wordt de periode afgesloten met een praktijkdag. Tijdens de 
praktijkdagen worden de belangrijkste technieken en methodieken van dat halfjaar besproken en kan de student 
vragen stellen en casussen inbrengen. De docent zal iedere student een opdracht geven die geoefend gaat worden 
onder begeleiding. 

OVERIG CONTACT MET DOCENTEN 

Per leerjaar wordt er 5 DCU en 5 SBU berekend voor overig contact met docenten. Dit zijn momenten waarin de 
student individueel contact heeft met de docent. Dit kan in de vorm van een gesprek na een lesdag, een 
telefoongesprek, een gesprek via zoom of e-mail contact zijn. Voor het bereiken van leerdoelen en eindkwalificaties 
van de student is het belangrijk dat de student gedurende de opleiding met zijn of haar vakinhoudelijke of 
persoonlijke vragen tussen de supervisiemomenten door terecht kan bij de docenten. 

SCHRIFTELIJKE EN PRAKTIJK TOETSEN/EXAMENS 

Schriftelijke toetsen - toetsmomenten 

Na elke OWE wordt er een schriftelijke toets afgenomen in de vorm van meerkeuzevragen. Elke toets betstaat uit 40 
vragen. De student dient minimaal 25 vragen correct te hebben beantwoord voor een voldoende. Voor elke toets 
krijgt de student één uur om de toets te voltooien. Het afnemen van de toets vindt klassikaal plaats. Toetsen kunnen 
niet herhaald worden. Het gemiddelde van toegekende cijfers voor de toetsen telt samen met de gemiddelde cijfers 
voor de casussen voor 1/3 deel mee voor het eindcijfer. 

Indien de resultaten van een tussentijdse toets onvoldoende blijken te zijn, wordt er een op maat gemaakt 
studieadvies gegeven aan de student. 

Aan het einde van de studie wordt een schriftelijk examen afgenomen. Het examen bestaat uit 40 vragen. De 
student dient minimaal 25 vragen correct te hebben beantwoord voor een voldoende. De student krijgt één uur voor 
het beantwoorden van de vragen. Het theorie-examen kan eenmaal herhaald worden in het geval dat het behaalde 
resultaat onvoldoende blijkt te zijn. Het theorie-examen vindt klassikaal plaats. 

Praktijk toetsen 

Aan het einde van de studie wordt een praktijkexamen afgenomen. Er vinden geen tussentijdse praktijktoetsen 
plaats omdat er tijdens de studie meerdere momenten zijn waarop de vaardigheden getoetst worden aan de hand 
van casuïstiek. Elke uitgevoerde casus wordt door de docent beoordeeld aan de hand van tevoren vastgelegde 
criteria. In totaal dient elke student tenminste 2 casussen per leerjaar uit voeren tijdens de integratiedagen. Het 
gemiddelde cijfer van casussen en toetsen telt voor 1/3 deel mee voor het eindcijfer.  
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Berekening eindcijfer 

De berekening van het eindcijfer vind als volgt plaats: 

Theorie 

((Gemiddelde tussentijdse toetsen + gemiddelde casussen) x 1/3) + cijfer eindtoets)/2 

Praktijk 

Beoordeling vindt plaats door de docent a.d.v. vastgestelde criteria. 

 

DIPLOMA DIRECT HYPNOTHERAPEUT 

Afgifte van het Diploma Direct Hypnotherapeut vindt plaats indien de student voor beide onderdelen (theorie + 
praktijk) een voldoende (5,5 of hoger) heeft behaald en voldoet aan de PLATO-eisen door het behalen van een 
erkend PsBK diploma. Indien de student aan het einde van de studie nog niet in het bezit is van een PsBK-diploma, 
dan dient rekening gehouden te worden met een derde studiejaar (zie ook 9. PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS). 

OEFENPRAKTIJK 

Het is de bedoeling dat in het tweede halfjaar gestart wordt met een oefenpraktijk. Er zal eerst vooral met familie en 
vrienden geoefend worden en vanaf het tweede jaar komen daar cliënten van buitenaf bij. Indien er geen 
oefenpraktijk gestart wordt (of er te weinig geoefend wordt) zal daar op gewezen worden en kan uitsluiting het 
gevolg zijn. 
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OVERIGE INFORMATIE 

LESSTOFEVALUATIE 

Indien een OWE of cursus uit meerdere dagen bestaat wordt er één tot tweemaal per 2 weken lesgegeven. De 
frequentie is afhankelijk van de complexiteit van de lesstof waarbij de student voldoende tijd krijgt om de 
technieken behorende bij de lesstof te oefenen op medecursisten of oefencliënten. Aan het einde van elke lesdag zal 
er een evaluatie plaatsvinden van die dag. Indien er naar aanleiding van de lesstof nog vragen zijn, dan kan hiervoor 
de docent benaderd worden. 

Wanneer een cursus uit 1 dag bestaat, wordt er aan het einde van de dag tijd besteed aan evaluatie. Daarnaast zijn 
er praktijkdagen waar de aangeboden lesstof geoefend kan worden er kunnen er op dat moment ook vragen worden 
gesteld. 

WAARBORGEN VAN KWALITEIT 

Na een afsluiting van een module wordt er een evaluatieformulier uitgereikt welke de student invult en achterlaat in 
de lesruimte. De formulieren worden gebruikt om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de module om deze waar 
nodig aan te passen. Er wordt gebruik gemaakt van het evaluatieformulier dat is opgenomen in het ISO 9001:2015 
kwaliteitsplan. 

MANIER VAN ONDERWIJZEN 

De lessen worden gegeven in de vorm van contactonderwijs of via afstandsonderwijs. Indien contactonderwijs 
wegens onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is, vinden de lessen voor zover mogelijk online plaats via Zoom. 
Indien lessen niet via Zoom gegeven kunnen worden, zullen deze op een later tijdstip ingepland worden waarbij 
gelet wordt op de juiste volgorde van de aangeboden lesstof en wordt op deze wijze achterstand voorkomen. 

Tijdens de lessen zal er geoefend worden in kleine groepjes van 2 of drie personen. Na elke oefening vindt er een 
evaluatie plaats. Er worden huiswerkopdrachten meegegeven in de vorm van intervisie met andere studenten, het 
lezen en bestuderen van literatuur of het maken van opdrachten. 
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SCRIPTIE 

Het maken van een scriptie heeft tot doel dat de student door het schrijven van een eindwerkstuk aantoont een 
bepaalde ontwikkeling en een zeker leerproces binnen een bepaald vakgebied te hebben doorgemaakt. In de scriptie 
die de student voor de opleiding tot direct hypnotherapeut schrijft, wordt gevraagd deze ontwikkeling en het 
leerproces uit te werken over wie je zelf bent, wat je ontwikkelingsweg tot nu toe is geweest en aan te geven waar 
jouw specifieke kracht ligt. De scriptie gaat dus in het bijzonder over jezelf! 

De scriptie zal uit verschillende delen bestaan, deze stukken dienen dus allemaal onderzocht te worden tijdens het 
maken van je scriptie. 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

HypnoWorld Opleidingen is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en hanteert 
derhalve de algemene voorwaarden van de NRTO die in samenwerking met de consumentenbond zijn ontstaan. 
Deze algemene voorwaarden zijn ook te vinden op we website https://hypnoworld.nl en is tevens als download 
beschikbaar. De algemene voorwaarden zijn als bijlage toegevoegd aan dit studieplan. 

ETISCHE CODE - GEDRAGSCODE 

HypnoWorld Opleidingen is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en onderschrijft 
derhalve de NRTO-gedragscode consumenten welke als bijlage is toegevoegd aan dit studieplan. Het gaat hierbij dus 
om de gedragsregels waaraan HypnoWorld zich dient te conformeren als onderwijsinstelling.  

De beroepscode die van toepassing is op de uitvoer van consulten bij cliënten door individuele direct 
hypnotherapeuten kan verschillen en is onder meer afhankelijk van de beroeps- of branchevereniging waarbij de 
therapeut is aangesloten. In de lessen is als richtlijn van de beroepscode gebruik gemaakt die door het GAT wordt 
gehanteerd. 

 


