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De beeldhouwwerken die je in deze brochure afgebeeld ziet, zijn gemaakt 
door Dylan Lewis (Zuid-Afrika) 

 

Voor:  

 
jou, wanneer je professioneel met mensen en hun (bewegende) lichaam 
werkt. Wanneer je via beweging fysiek en geestelijk welzijn wilt helpen 
groeien. In een een-op-een setting of in groepsverband.  

En: wanneer je je eigen lichaamsbewustzijn, bewegingsvaardigheden, en 
werkmateriaal op een unieke manier wilt verdiepen en verrijken.   

 

Dus voor:  

yogadocenten, docenten lichamelijke opvoeding, dansdocenten, 
danstherapeuten,  fysiotherapeuten, houdingstherapeuten, osteopaten, 
cranio-sacraal therapeuten, Rebalancers, masseurs, Energetic Integration 
therapeuten, gecertificeerde trainers emotioneel 
lichaamswerk, e.d. 

 

Wel interesse, maar geen professional of niet 
geïnteresseerd in accreditatie? 

De jaartraining Embodiment Stretching is in principe 
bedoeld voor professionals die wel voor accreditatie 
gaan. Toch wil ik ook (beperkte) ruimte bieden aan 
ervaren bewegers/ (top)sporters) die puur voor hun eigen ontwikkeling willen 
meedoen aan de jaartraining Embodiment Stretching.  

 

Hoe dan ook: 
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Het is niet nodig dat je je in indrukwekkende bochten kunt wringen, alhoewel 
we die bochten zeker, maar dan op maat, gaan verkennen.  

 

Wel is het nodig: 

 

o dat je je lichaam goed begrijpt en nog beter wilt leren begrijpen, juist 
ook daar waar het beperkt is.  

o dat je vlot aanwijzingen kan integreren en in staat bent een diep en 
subtiel voelende aandacht op te brengen tijdens bewegen. 

o dat je een diepgaande interesse hebt in het functioneren van je 
lichaam, zowel in ‘technische’ als energetische zin.  

 

 

 

Over Embodiment Stretching 

 

Kijk om te beginnen eens naar het korte filmpje dat je op de ‘homepage’ van 
mijn site www.singingbody vindt. Om de sfeer van mij en mijn aanpak te 
voelen. 

 

Embodiment Stretching is de afgelopen 25 jaar ontwikkeld door mij: Hanneke 
Verhulst, eerstegraad bevoegd bewegingsdocent.  

Embodiment Stretching is een integratieve bewegingsmethode.  

Dit zijn de bewegingsdisciplines (d.w.z. basisprincipes en werkvormen 
daaruit), die ik door de jaren heen verweven heb tot ‘Embodiment 
Stretching’:  

Traditionele Hatha Yoga, Yin Yoga, Therapeutic Stretching, Pilates, 
Oefentherapie, Alexandertechniek, Psoasrelease, Bio-Energetica, Feldenkrais,  
Chi Kung, post-moderne dans, Focussing, Awareness Through the Body. 

 

Je lichaam wordt uitgenodigd zich in zoveel mogelijk verschillende 
bewegingskwaliteiten te ontwikkelen en die verschillende kwaliteiten steeds 
meer te vervlechten. In alles wat je doet. Dit geeft een organische effectiviteit 
aan je beweging. 

 

Er wordt altijd gewerkt met de ‘Felt Sense’ zodat je beweging van binnenuit 
gedragen wordt.  
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In plaats van je lichaam iets op te leggen of te zien als een ding dat 
gemodelleerd moet worden, leer je fijnzinnig luisterend aanwezig te zijn bij 
hoe je lichaam beweegt en ademt. De synergie die dan tussen jou en je 
lichaam ontstaat geeft meteen al een natuurlijke oprichting en gratie.  

 

Toch wordt er ook veel aandacht besteed aan een precieze techniek. Een 
goede bewegingstechniek aanleren is natuurlijk essentieel om ook op de 
lange termijn blessures te voorkomen. Maar techniek is ook een ideaal 
‘Mindfulness’- instrument. Of liever: Sensefulness-instrument. Technische 
aanwijzingen geven structuur aan het doorvoelen van je beweging. 

 

 

 

 

Meer over ‘felt sense’: 

 

Mij viel altijd op wanneer ik in dierentuinen was, dat dieren bijna altijd in 
natuurlijke souplesse, oprichting en gratie bewogen. In tegenstelling tot de 
vaak ingezakte en/of verstijfd gespannen gang van de menselijke bezoekers. 

‘Hoe komt dat?’ vroeg ik me af. 

Mensen zijn zich weliswaar bewust van het feit dat ze bestaan, maar hun ‘Felt 
Sense’, d.w.z. het aangeboren vermogen om voelend aanwezig te kunnen 
zijn in hun hele lichaam, is vaak van de radar verdwenen. 

Dieren staan constant in verbinding met hun voelende lichaam. Ze ervaren 
het leven direct via hun lijf. De neo-cortex is, met zijn permanente productie 
van gedachten, niet in de weg komen te staan van hun voelend gewaar zijn. 
Zij hebben geen haptonoom nodig om hun in hun hele lichaam aanwezige 
voelzenuwen weer wakker te maken.  
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Ik heb gemerkt dat het aanwezig zijn in en bij het voelende lichaam, de kern 
is van die natuurlijke souplesse, gratie en oprichting. Wanneer ik mensen in 
mijn lessen in een staat van ontvangend en voelend waarnemen van hun 
lichaam zie komen, zie ik ook altijd meteen een bijna serene gracieuze 
ruimtelijkheid in hun systeem ontstaan. Nog zonder een technische tip te 
hebben gegeven.  

Het leuke van mens-zijn is dat wij ons bewust weer kunnen verbinden met de 
rijkdom van het hebben van een levend lichaam, dat constant met ons 
communiceert. 

 

Het bewust ontwikkelen van ‘Felt-Sense’ in beweging heeft nog andere 
voordelen: 

 

 

o Je ontvangt de signalen van je lichaam sneller en zult dus minder gauw 
je grenzen over het hoofd zien. Dat scheelt blessures, uitputting, 
roofbouw 

o Je gaat merken dat je over kunt stappen van controleren naar laten 
gebeuren. Een stuk minder vermoeiend 

 
o Een goed ontwikkelde Felt Sense legt de basis voor Embodiment. Over 

Embodiment later meer 
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o Je lichaam krijgt weer de ruimte om te doen waarvoor het gemaakt is: 
De drager en hoeder zijn van je leven 

o Je ervaar dat je bestaat en kunt het leven van alledag meer waarderen 
in zijn wonderlijke rijkdom. 
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Thema’s van de 9 lesdagen:     

 

1. Presencing en non-doing: De fysieke organisatie onderzoeken van 
Presence, loslaten, het ‘niet-denken’ en non-doing  

  

2. Ademtechniek: gezond en voedend ademgebruik binnen en buiten de 
les 

 

3. Spieropbouw en spierontspanning: beiden tegelijkertijd trainen. 
Motorisch ego onderzoeken 

 

4. Alexandertechniek in beweging: met extra aandacht voor bovenrug en 
schouders 

 

5. Gronding, grondwerk en jointrelease: gebruik leren maken van gewicht 
en zwaartekracht 

 

6. Houding en oprichting: natuurlijke gratie hervinden 

 

7. Psoas- en stressrelease; ontspannen tot in je kern 

 

8. Klachtgerichte herstellende oefeningen: (triggerpoints-) behandeling 
leren geven aan het eigen lichaam 

 

9. Fysiek-energetische vasomotorische cyclus: helpen herstellen van het 
evenwicht tussen sympathisch en parasympatisch zenuwstelsel  

 

De thema’s overlappen en verrijken elkaar. Elke lesdag zul je als vanzelf 
herinnerd worden aan thema’s die we al behandeld hebben. Elke lesdag krijg 
je sowieso weer een vers aanbod van oefeningen voor het hele lichaam. Er zal 
steeds ruimte zijn voor het stellen van vragen, waar we zoveel mogelijk via 
ervarend leren antwoord op zullen vinden. 
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Wanneer je meegaat doen aan de jaartraining Embodiment Stretching  

 

win je: 

 

o een fundamentele verdieping van je lichaamsbewustzijn die doordringt 
tot in al je dagelijkse bezigheden.  

o  een fundamentele verrijking van je bewegingskwaliteiten, die niet 
meer uit je lichaamsgeheugen zal verdwijnen. 

o  lichaamsvertrouwen en ‘self-intimacy’, (daarover ook later meer), door 
te bewegen met en vanuit Felt Sense  

 

 

Je krijgt: 

 

o interessante direct inpasbare 
kennis over het 
bewegingsapparaat, waaronder de 
functies van fascie 

o een unieke combinatie van 
oefeningen, die je kunt 
integreren in je dagelijks 
bestaan en praktijk en waaraan je 
je leven lang verder kunt 
ontwikkelen. Zowel in de 
begeleiding van jezelf als in de 
begeleiding van anderen  
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Je leert: 

 

o je toe te vertrouwen aan de intelligentie van je lichaam en aan de 
dragende krachten van het bestaan: de zwaartekracht, de adem, je 
loodlijn, richting geven, voelende aandacht/felt-sense, de 
levensenergie, de esthetiek van het bewegende lichaam in de ruimte 

o hoe je d.m.v. fysieke werkvormen uit de greep van je denken kunt 
stappen 

o kritisch te reflecteren over wat er zoal gezegd en geschreven wordt 
over het menselijk lichaam, in relatie tot beweging, persoonlijkheid en 
ziel 

o hoe je je eigen expertise verrijkt en doeltreffend mengt met het 
lesmateriaal uit de jaartraining 

 

 

 

Rode en gele vlaggen:  

 

Alhoewel je van mij een geheugenopfrisser krijgt, wordt je, als je voor 
certificering gaat, geacht al bekend te zijn met de ‘rode en gele vlaggen’, dus 
te weten wanneer je een klant moet doorverwijzen naar een arts.  

 

 

NB: Wanneer de training in Frankrijk gegeven gaat worden werk ik met een 
groepje van 4 deelnemers. Persoonlijke aandacht en aanwijzingen kunnen 
daardoor nog beter gegeven worden. 
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Inbegrepen: 

 

o 9 lesdagen 

o Een uitgebreide geïllustreerde hand-out die elke lesdag voorziet van 
een adequate theoretische onderbouwing. 

o Uitgebreide video instructies van de oefeningen die in de lessen 
behandeld zijn, zodat je de oefeningen altijd weer zelf kunt oppakken. 

o 1 individuele coaching (75 minuten) gericht op wat jouw lichaam nodig 
heeft aan oefeningen. We kunnen ons ook richten op werkvormen die 
je beter in de vingers wil krijgen. In overleg zijn er meer individuele 
trainingen mogelijk. 

o Tussentijdse evaluatie (30 minuten, per mail en skype) waarin we 
terugkijken naar de door jou zelf gestelde doelen, om ze vervolgens te 
herijken of bij te stellen. Aanvullend krijg je feedback van mij over de 
vorderingen die ik je zie maken binnen de leerdoelen van de 
jaartraining. 

o Schriftelijke beoordeling en begeleiding van de door jou gemaakte 
huiswerkopdrachten, zodat jij er in de praktijk wat mee opschiet 

o (Geaccrediteerd) certificaat van deelname 

 

 

Optioneel:  

 

o Sessie Bodyreading, om te kijken naar hoe jouw emotioneel-
energetische ontwikkeling als kind, je lijf gevormd heeft (gebaseerd op 
theorie van de Neo-Reichiaanse karakterstructuren) 

o Sessie(s) lichaamsgeoriënteerde psychotherapie om mogelijke 
emotioneel-energetische blokkades, die je belemmeren vrij te 
bewegen, te helpen smelten. 

o Supervisie en begeleiding bij je eigen lesgeven/werken met mensen. 
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Reviews: 

 

‘Een top-jaartraining, die van voor naar achteren klopte. Ik voel meer vrijheid 
in mijn lichaam en bewegingen. Ik voel meer compleetheid en heelheid in 
mezelf, met mezelf. In mijn werk als yogadocent heb ik meer zelfvertrouwen. 
De strakheid van bewegen ‘volgens het boekje’ heeft plaatsgemaakt voor 
durven te volgen wat het moment vraagt. Mooie ruimte, mooie muziek en 
mooi taalgebruik van Hanneke’ Sanne Vos 

‘Inderdaad een biedt de jaartraining een unieke combinatie aan 
beweegvormen,- die toch een geheel zijn-, om aan jezelf te werken en te 
gebruiken in je eigen lessen. Ik ben gegroeid in het geven van mijn 
yogalessen’. C. E. 

‘Hanneke zit zo goed in haar lijf, is een echte lerares en ging relaxed met ons 
om. Haar kracht, meegaandheid en sturing zorgden ervoor dat er nooit iets 
verkeerd voelde’. Rianne Oonk 

‘Ontspannen en leerzame dagen waarin ik me veel meer bewust werd van 
spanning rond ‘moeten’ en waarin ik steeds bezig was met bewust te leren 
ontspannen. Ik ervaar meer harmonie tussen denken, voelen en doen’.  
Baukje Rademaker 

 

Een leerling uit een van de wekelijkse lesgroepen zei over mij:  
 
'Je bent iemand die vanuit eigen ervaring “weet” hoe de mens een ondeelbare 
eenheid is: mentaal, spiritueel, lichamelijk, sociaal. Je bent open over je eigen 
“weg” en alle hobbels, op een heel erg “fijne” manier. Je geeft het vertrouwen 
dat ieder mens deze weg in staat is te bewandelen, met de nodige 
luchtigheid, zonder dat het “plat” wordt. Je bent op een zeer “eigen” manier 
empathisch, warm, streng, geruststellend, humoristisch … en dat vaak 
allemaal tegelijkertijd! Je hebt een scherpe sensor voor onderliggende zaken, 
zonder dit allemaal te willen/moeten benoemen. Je handen of je ogen 
“vertellen” vaak al het antwoord op het kwetsbare item/ de trigger, waardoor 
ik me erg gezien voel. Ik vind je ook onderscheidend in je oefeningen en de 
opbouw van je les: altijd afwisselend, goed uitgelegd, goede opbouw'. Betty 
 
 
Een andere leerling zei:  
 
'Je geeft gedegen onderbouwd les, met geeft duidelijke instructies en 
zorgvuldige correcties, die je niet vaak krijgt op andere plekken. Je 
gebruikt  metaforen die ik onthoud en die me thuis helpen herinneren aan 
waar een oefening ook weer om ging. Ik leer bij jou aandachtig te 'zijn' in 
mijn lichaam'. Ria 
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Visie en waarde(n) 

 
Embodiment Stretching biedt een weg naar organische kracht, souplesse en 
ontspanning. Het kan ingezet worden als gewoonweg een soepel, krachtig en 
ontspannen makende sport, die met aandacht beoefend wordt.  
 
Maar Embodiment Stretching brengt meer in beweging en brengt met meer in 
verbinding, ook wanneer daar niet expliciet over gesproken wordt.   
 
Embodiment staat voor: belichaming, verpersoonlijking, personificatie; 
verwezenlijking, incorporatie. 
 
  
‘Embodiment bestudeert het subjectieve aspect van het lichaam. Het lichaam 
wordt niet gezien als een object, maar als een “wie we zijn”. (Fortior). 
 
 

‘Ik werd opnieuw geboren 
toen mijn ziel en mijn 
lichaam elkaar lief kregen en 
een huwelijk aangingen’. -
Kahlil Gibran 
 
 
Hieronder lees je waarom ik 
embodiment zo belangrijk 
vind en hoe ik embodiment 
uitnodig:  
 
 
Geen levensleer:  
 
Mijn lesprogramma vlieg ik 
niet aan vanuit een 
levensleer. Het lichaam en de 
fysiek-energetische 
overlevingsstructuren kopen niks voor theorieën als puntje bij paaltje komt. 
Die laten zich alleen overtuigen door de directe ervaring.  
 
Daarnaast dirigeren levensleren te snel een bepaalde richting uit: hoe je je 
zou moeten voelen, wat je zou moeten denken en hoe een oefening op je in 
zou moeten werken. Daarmee hef je de vervreemding die vaak bestaat tussen 
hoofd en lichaam niet op. Er ontstaat eerder nog meer neiging 
opleggend/afdwingend om te gaan met je lichaam, dan ernaar luisterend en 
ermee in samenspraak.  
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Ook speelt binnen elke leer de tendens om de vorm zalig te verklaren. Alsof 
puur door een bepaalde oefening te doen het wonder zal geschieden. Maar 
vorm is alleen een middel om een weg te kunnen gaan.  
 
Als een vorm niet werkt, dan moet er een andere gekozen worden, anders 
wordt hij een obstakel tussen jou en jezelf. 
 

Groei door synthese:  

 

Embodiment Stretching brengt zoals gezegd verschillende 
bewegingsdisciplines eclectisch met elkaar in verbinding.  

Specialisatie binnen een discipline kan een grote discipline-specifieke 
verdieping geven. Maar het potentieel van het menselijk bewegingsapparaat 
wordt niet wakker gekust door maar een paar bewegingskwaliteiten uit te 
nodigen.  

Met Embodiment Stretching beweer ik niet het hele arsenaal aan 
bewegingskwaliteiten aan bod te laten komen, maar mijn methode is met 
recht rijkgeschakeerd te noemen.  En ‘holistisch’. Niet in zweverige zin. Wel 
tegemoetkomend aan het feit dat het menselijk lichaam, net als de 
menselijke ziel, in zijn verschillende facetten gezien, doorvoeld en 
beantwoord wil worden. Om heel te kunnen zijn. Of dat weer te worden en ‘in 
bloei’ te komen.  
 
 
Mijn aanbod is al een synthese. Ik nodig je uit dat aanbod weer in synthese te 
brengen met je eigen discipline en ervaring, waardoor die completer worden, 
zonder je eigen professionele identiteit te verliezen.  
 
Zo leren en werken helpt om bewust te blijven van alles wat je niet weet, en 
te voorkomen dat je in de ‘narcistische val’ tuimelt. Juist wakker blijft en 
open voor nieuwe inzichten en andere vormen van aanpak. 
 
 
Organisch lichaamsgebruik:  
 
Embodiment Stretching probeert 
aan te sluiten bij de neuro-
genetische bewegingsimpulsen die 
je lichaam in de baarmoeder al 
maakte.  
 
Ook wil Embodiment Stretching 
aansluiten bij de organische 
bewegingen waarmee je als baby al 
rollend, reikend, kruipend, 
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oprichtend en wankelend, leerde een rondrennende kleuter te worden.  
 
Je zult veel oefenen met bewuste overgave aan de intelligentie van het 
voelend lerende lichaam. Die intelligentie is niet mentaal. 
 
Permanente aansturing vanuit het intellect kan losgelaten worden: Niemand 
heeft leren lopen op basis van een ‘how to walk’-theorie boek.  
 
 
Heelmakend bewegen:  
 
Embodiment Stretching heeft een helend midden gevonden tussen gebeuk en 
te slappe hap op de mat. Het doet een beroep op kracht, maar maakt van het 
lichaam geen ding en doet recht aan gevoeligheid. 
 
 
 
Zelfstandige zelfzorg:  
 
De jaartraining biedt je haalbaar, beproefd, veilig en doeltreffend materiaal  

- rond diepgaand leren ontspannen via het lichaam 
- rond gezond lichaamsgebruik 
- rond blessurepreventie en herstel 

 
Hij helpt jou als professional je cliënten/cursisten gereedschappen te geven 
bij het zelfstandig aan de slag gaan met zelfzorg op fysiek-energetisch 
niveau.  
In die zin is de jaartraining een vorm van  preventieve gezondheidszorg. Van 
stress- en burn-out preventie.  Hij helpt verantwoording (weten te) nemen 
voor het eigen welzijn.  
Ook gezond ouder worden komt meer binnen handbereik te liggen. 
 
 
Uit het hoofd:  
 
Embodiment Stretching wil helpen voelen dat je uit het leven voortkomen en 
het leven niet uit jou. Dat je je kunt toevertrouwen aan het eigen lichaam. 
Aan het leven in je lichaam.  Dat scheelt heel wat piekeren en krampachtig 
proberen mentale controle  te houden.  
 
 
 
Motorische psychologie:  
 
De jaartraining wil ook je deskundigheid helpen groeien op het gebied van de 
anatomie van het bewegingsapparaat en de motorische psychologie.  
Het ego bouwt zich tegelijkertijd op met de groei van motorische 
vaardigheden. Het ego kan te verkrampt raken, wat terug te zien is in 
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verkrampingen in het lichaam. Embodiment Stretching helpt die 
verkrampingen te laten smelten zonder te psychologiseren.  
 
Egofuncties kunnen alleen al door ruimte en zachtheid in het lichaam te laten 
ontstaan, gezonder worden. 
 
 
 
 
 
 
Intrinsieke waarde  
 
Bewegen met en vanuit Felt Sense brengt in contact met de intrinsieke 
waarde, rijkdom van ‘bestaan op zich’. Met Embodiment Stretching wil ik 
daarmee tegenwicht bieden aan de op ‘streven naar’ gerichte maatschappij, 
waar vooral (eigen)-waarde ontleend kan worden aan geleverde prestaties en 
snelheid. Je intrinsieke waarde kunnen voelen, maakt dat je minder snel 
roofbouw op jezelf zult plegen en/of in een burn-out terecht zult komen.  
 
 
 

Embodiment en Self-intimacy:  

 

Voor mij persoonlijk is self-intimacy het allerhoogste doel. Daar kom je via 
Embodiment en Felt Sense. Het op intieme voet staan met het ‘er-zijn in een 
lichaam’, is ook op intieme voet staan met             ‘het bestaan’. Misschien 
niet begrijpend, wel me er mee uiteenzettend 
en aan toevertrouwend op ervaringsniveau.  
Ik heb zelf ervaren dat dat van essentieel 
belang is, als het gaat om vervulling, 
zingeving, en welzijn.   
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Scholing van Hanneke:  

 

o 4- jarige HBO-opleiding aan de theaterschool van Amsterdam, afdeling 
fysiek theater. Inclusief aantekening eerste graads lesgeef-
bevoegdheid. Hier o.a. les gehad in Mime-Corporel, (post-)moderne 
dans, Wu Chu, Chi Kung, Ceasartherapie, blessurepreventie 

o 4-jarige HBO-opleiding lichaamsgeorienteerde psychotherapie en 
coaching: BodyMindopleidingen. 

o Medische (en psychosociale) basiskennis op HBO niveau geaccrediteerd 
(SNRO) 

o Trainingen Awareness Through the Body gedurende 3 jaar 

o Trainingen Alexandertechniek, klassiek individueel, in bewegingslessen 
en stemtrainingen gedurende 6 jaar 

o Trainingen Therapeutic Stretching gedurende 4 jaar 

o Training Psoasrelease van Liz Koch 

o Stemwerk en persoonlijke ontwikkeling gedurende 5 jaar 

o Deelname aan de Ridhwan-school  van H. A. Almaas (Diamond-
Approach) gedurende 3 jaar 

 

 

Meer over mijn scholing en werkervaring 
lees je op mijn site www.singingbody.nl 
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Praktische gegevens:  

 

Tijd: elke lesdag start om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur. 

 

Data: Uitgesteld en nog onbekend ivm Coronacrisis 
 

Locatie: Als ik in Frankrijk ga werken dat is het adres, tevens mijn 
persoonlijke adres: Le Brocard, 58230,  Gouloux,  frankrijk 

 

Klik voor de kaart:  

https://www.google.com/maps/place/Le+Brocard,+58230+Gouloux/@47.209601,4.0997203

,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f21cd75c3dbcad:0x356b42db828216cd!8m2!3d47.20

9601!4d4.101909 
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Bereikbaarheid: De Morvan (adembenemend mooi!) ligt op zo’n 800 km 
afstand van Nederland. Is per trein goed te bereiken. Je  reist dan via Parijs 
en dan Montbard, vanaf daar wordt je opgehaald. Wanneer je op tijd boekt is 
zo’n treinreis nog goedkoop ook. Er kan natuurlijk ook gecarpoold worden 
en er bestaat een Facebookgroep die ‘Heen en Weer naar de Morvan’ heet: 
een soort onder elkaar geregelde liftcentrale. 

 

Prijs met accreditatietraject: 2149 euro.  

 

Prijs zonder accreditatietraject:  1549 euro  

 

In deze prijzen is alles inbegrepen, behalve de aan te schaffen boeken. En: de 
kosten voor je reis en je verblijf wanneer we in Frankrijk aan de slag zouden 
gaan. De verblijfskosten (volpension), moet ik nog uitrekenen, maar ik 
probeer ze zo laag mogelijk te houden. Je zult in ieder geval een eigen kamer 
krijgen en er is naast een groepsruimte, een huiskamer met keukentje voor 
de deelnemers. 

Alle materialen zijn voorhanden. Behalve soepele kleding in laagjes hoef je 
niets mee te nemen, tenzij je graag op of onder je eigen deken ligt. 

 

Opgave: mail h.verhulst@singingbody.nl.  

Vermeld graag je telefoonnummer, vooropleiding en/of 
ervaringsdeskundigheid en denkniveau. Voor meer informatie kun je me 
altijd bellen (06- 287 205 88). Als ik vragen heb, bel ik jou. 
 

Annulering:  

Je kan je tot 6 weken voor de start van de jaartraining kosteloos afmelden. 
Daarna verplicht je je het hele bedrag te betalen.  
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Toelatingscriteria wanneer je voor accreditatie gaat:  

 

• Je moet aantoonbaar beschikken over een  relevante 

lichaamsgeoriënteerde opleiding op HBO niveau (regulier of anderszins 

op HBO niveau geaccrediteerd).  

 

• Je moet aantoonbaar HBO geaccrediteerde bijscholingen gedaan 

hebben rond de psychosociale en medische basisvakken.   

 

Deze bijscholingen hoeven niet perse te vallen onder de tegenwoordig door 

zorgverzekeraars geëiste MPsBK-normen.  

Ik stel deze eis niet, omdat er veel professionals zijn die gestopt zijn met 

steeds opnieuw te voldoen aan steeds weer nieuwe bijscholings-eisen, 

waarbij eerder gedane bijscholingen, die eerder nog wel voldeden om een 

vergoedbare therapeut te kunnen zijn, plotseling niet meer geldig waren.  

 

Daarbij kan het zijn dat je überhaupt niet aangesloten bent bij een 

overkoepelend register, waarbij zorgverzekeraars betrokken zijn.  

 

Er wordt van tevoren aan je gevraagd aan te geven of je je accreditatie wilt 
behalen voor het werken met de geboden lesstof binnen individuele 
klantsetting of binnen groepssetting. Het verplicht te maken huiswerk wordt 
op je keuze aangepast. Op je certificaat wordt vermeld door welke van deze 
twee richtingen je geaccrediteerd bent. 
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Toelatingscriteria wanneer je niet voor accreditatie gaat:  

 

 

• Via je CV kunnen aantonen waar het gevorderde bewegers-schap en 

lichaamsbewustzijn op gebaseerd zijn. Ook moet een HBO-denkniveau 

aantoonbaar of aannemelijk zijn. Bij twijfel mijnerzijds zal ik je vragen 

een individuele bewegingsles bij mij te komen doen en behoud ik mij 

het recht voor je niet toe te laten tot de jaartraining. 

 

• Een motivatiebrief schrijven, waarin duidelijk wordt waarom je wilt 

meedoen met de jaartraining Embodiment Stretching, zodat ik kan 

inschatten of je verwachtingen reëel zijn.  

 

 

Wanneer je niet voor accreditatie gaat, betaal je minder en je hoeft geen 
huiswerk te maken.  

Houd er rekening mee dat wanneer je tijdens de les vragen stelt, die ruim 
bekend zijn bij de deelnemers die voor accreditatie gaan, ik niet uitgebreid 
op die vragen zal ingaan. 

Houd er ook rekening mee dat de ‘professionals’ vragen kunnen stellen die 
voor jou als te specialistisch ervaren worden, waar ik wel uitgebreid op zal 
ingaan. 

Je krijgt geen feedback en begeleiding buiten de lesdagen en de twee 
individuele consulten om, (tenzij tegen bijbetaling). Je ontvangt geen 
geaccrediteerd certificaat, alleen een bewijs van deelname.  
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Huiswerk:  

 

Wanneer je mee gaat doen met 
de jaartraining en je wilt 
gecertificeerd worden, dan 
krijg je, niet vrijblijvend, 
huiswerkopdrachten.  

Het gaat niet om schools 
huiswerk, maar om opdrachten 
die je uitnodigen aan de slag te 

gaan met de aangeboden lesstof. Er kritisch over na te denken en naar eigen 
inzicht te integreren in je eigen aanbod.  

Per lesdag zul je, afgezien van het bekijken van de video’s en het thuis doen 
van de oefeningen, rond de 8 uur per lesdag nodig hebben om de 
huiswerkopdrachten te maken. Je hebt daar alle tijd voor tussen de 
lesblokken in. 

 

Die tijd is inclusief het bekijken van de video’s, het lezen van de hand-outs 
en de hoofdstukken uit de verplicht aan te schaffen boeken. 

 

Wanneer je besluit om je in te schrijven krijg per mail post toegestuurd 
waarin staat wat de huiswerkopdrachten inhouden. En wat de specifieke vak-
competenties zijn waarop ik toets. De taal zal wat formeler aan gaan doen, 
omdat het gaat om ‘officiële eisen’, maar maak je geen zorgen: het wordt 
leuk!  

Om geaccrediteerd te kunnen worden is het nodig dat je minimaal 8 van de 9 
lesdagen bijgewoond hebt. Het huiswerk rond de dag die je gemist hebt 
moet wel gemaakt worden. 

 

 

NB: wanneer de training in Frankrijk gaat plaatsvinden verblijf je 14 dagen 
intern in de Morvan. 9 dagen daarvan zijn trainingsdagen, de rest vormen 
rustdagen. Die zijn belangrijk voor je spierherstel en je lichaamsgeheugen. 
Maar het zijn ook dagen waarop je alvast met het huiswerk kan beginnen, 
een individuele les van mij krijgt en/of een sessie naar keuze kan boeken. Na 
deze 14 dagen heb je nog 9 maanden de tijd (voor elke lesdag 1 maand) om 
de video’s die bij de lesdagen horen te bekijken en het huiswerk te maken. Je 
krijgt daar per skype en per mail begeleiding bij. 
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Verplicht aan te schaffen literatuur:  

 

- Kathrin A. Stauffer: Anatomy & Physiology for psychotherapistst; 
connecting Body & Soul  Uitgeverij Norton, ISBN: 978-0-393-70604-8 

 

- Leslie Kaminoff: Yoga anatomie, geïllustreerde gids van asana’s en 
ademhalingsoefeningen Uitgeverij Altamira, ISBN: 978-94-013-0114-5 

 

 

 

 

Samen zullen deze boeken je niet meer dan 50 euro gaan kosten. Misschien 
kan je ze ook ergens tweedehands op de kop tikken. 
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Meld je nu aan! 

 

                                 Wanneer je voor accreditatie gaat doe je dat door  

- een kopie van je diploma van een relevante beroepsopleiding op HBO 

niveau  

- een bewijs van het succesvol hebben afgerond van de psychosociale en 

medische basisvakken op HBO niveau 

te mailen naar h.verhulst@singingbody.nl 

 

Wanneer je geen interesse hebt in accreditatie doe je dat door 

- Je CV  

- een motivatiebrief 

te mailen naar h.verhulst@singingbody.nl 

Bel: 06 28720588 wanneer je nog vragen hebt. 

Vermeld in je mail je telefoonnummer zodat ik jou eventueel kan bellen met 

mijn vragen. 

Als alles oké is stuur ik je zo snel mogelijk de inschrijfformulieren toe.  

 

heel graag tot ziens,         
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Hanneke Verhulst   

 Een ranke lijn                                                                     

van vloeiende soepele 

nergens hoekige 

voortdurend aaneen 

geregen curves 

vervuld van louter schoonheid                                                                                              

ademloos beschouwend 

en vergeten 

                                                                                mee bewegen 

                                                                                

                                                                              ©boudewijn   

 

 

 

Van kleine                                                    

zelfverzonken foetus 

in minnestrelende 

gebaren 

naar groots 

en alomvattend 

 

© boudewijn  

 

 

 

 

Bovenstaande gedichten zijn geschreven door (troost) dichter Boudewijn Betzema en zijn geïnspireerd op de 

lessen die hij bij mij volgde. 


