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• Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen?
• Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen?
• Wil je mindfulness leren toepassen in begeleiding bij mensen?
• Wil je creatiever en effectiever kunnen werken?

Dan is de opleiding Mindful Coachen iets voor jou!

Wat is Mindful Coachen?

Mindful Coachen heeft zijn basis in mindfulness: een training van open, vriendelijke en niet oordelende 
aandacht. Mindful Coachen werkt vanuit een eeuwenoude traditie én met de nieuwste inzichten uit de 
neurowetenschap. Een scholing in wijsheid, betrokkenheid en praktisch handelen, die direct resultaat 
brengt voor jezelf en voor de mensen met en voor wie je werkt.  In de opleiding leer je de wortels van 
mindfulness kennen, die gegrondvest zijn in de boeddhistische psychologie. Deze eeuwenoude psycholo-
gie herbergt een schat aan kennis en wijsheid die jij direct leert toepassen in je werk met mensen.
Mindful Coachen is een unieke tweejarige opleiding geïnspireerd door het werk van Dorle Lommatzsch 
en vormgegeven door een enthousiast team van docenten.

Voor wie is Mindful Coachen?

• Voor leerkrachten die meer aandacht willen hebben voor hun leerlingen.
• Voor ondernemers of managers die meer uit hun medewerkers willen halen.
• Voor coaches en therapeuten die het zelfinzicht bij hun klanten willen vergroten.
• Voor mindfulness-trainers die naar diepgang en professionalisering zoeken.
• Voor medewerkers in zorg en welzijn die hun passie willen vertalen naar echte aandacht.
• Voor yoga-docenten die de kwaliteit van hun lessen willen verhogen.

Kortom: voor iedereen die met mensen werkt en affiniteit en ervaring heeft met meditatie!



Het eerste jaar

Mindful Coachen start bij jezelf. Je eigen beleving en verwerking van wat de boeddhistische psy-
chologie jou te bieden heeft. De integratie ervan in je eigen leven is een noodzakelijke eerste stap 
om je vaardigheden aan anderen door te kunnen geven. Je leert daarbij gebruik te maken van 
meditatieve technieken. Je oefent met jezelf en met je medestudenten. Van hieruit neem je de 
eerste stappen binnen je werk. Je krijgt informatie over de huidige ontwikkeling van mindfulness 
in gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn. Daarnaast krijg je informatie uit de neuroweten-
schap die de werking  en toepassing van mindfulness ondersteunt . De nadruk ligt echter op 
het leren werken met de oorspronkelijke wijsheid van de boeddhistische psychologie. Van hieruit 
ben je in staat een eigen vertaling en een passende vorm te vinden die precies aansluit bij jouw 
vakgebied.

Het resultaat na het eerste jaar

• Je hebt inzicht in de basis van de boeddhistische psychologie en weet mindfulness
daarin een plek te geven.

• Je herkent stresspatronen bij jezelf en anderen en weet er anders mee om te gaan.
• Je weet uitleg te geven over de samenhang tussen meditatie-training en inzichten uit

de neurowetenschap.
• Je neemt de eerste stappen om de boeddhistische psychologie en de daarbij behorende

training van mindfulness binnen je eigen vakgebied toe te passen in de begeleiding van
mensen.
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Het tweede jaar

Het tweede jaar van de opleiding Mindful Coachen staat in het licht van een daadwerkelijke inte-
gratie van mindfulness in je vakgebied. Je werkt aan een eigen mindfulness project dat je binnen 
je werk of praktijk gaat opstarten. Naast de lessen krijg je begeleiding in de vorm van supervisie 
en project begeleidingsuren. 

Het resultaat na het tweede jaar

Voor jezelf…

• De basisvaardigheden van mindfulness en de kennis van de boeddhistische psychologie
vergroten je creativiteit en effectiviteit.

• Je past niet-oordelende aandacht als middel tot verandering toe.
• Je staat dichter bij jezelf en de ander, je werk wint hierdoor aan diepgang.
• Je ontvangt een certificaat van de opleiding Mindful Coachen.

Voor je werkgever…

• Praktische kennis binnen de organisatie om anders met stress om te gaan.
• Minder ziekteverzuim.
• Praktische kennis om samenwerking en betrokkenheid in de organisatietje stimuleren.
• Betere bedrijfsresultaten en efficiëntie.
• Geen externe stress-reductie experts meer nodig.

tweejarige opleiding
Mindful Coachen Den Bosch



Praktische informatie Den Bosch
Eerste jaar
Het basisjaar van de opleiding Mindful Coachen omvat:
• Een intakegesprek (datum en tijdstip in overleg te bepalen)
• Twaalf opleidingsdagen
• Twee individuele mindfulness begeleidingsuren (in overleg te bepalen)
Daarnaast krijg je huiswerk mee in de vorm van meditatieve opdrachten, lezen, persoonlijke reflecties en tussentijds oefenen met (één van je)
medestudenten. Reken hierbij op zes tot acht studie-  en meditatie uren per week.

Locatie
De opleidingsdagen worden gegeven op een mooie locatie in of dichtbij Den Bosch. 
Zie voor actuele informatie op de website www.openbewustzijn.nl/opleiding-mindful-coachen/

Prijzen en data
De actuele prijzen en data vind u op de website
www.openbewustzijn.nl/opleiding-mindful-coachen/

Dorle Lommatzsch Senior docent
Senior docent

Dorle Lommatzsch geeft leiding aan de Academie voor Open Bewustzijn en is hoofddocent van de 
tweejarige opleiding Mindful Coachen. Zij geeft sinds 1998 les in boeddhistische meditatie en is se-
nior mindfulness--trainer. Ook begeleidt zij mensen individueel vanuit de boeddhistische psychologie. 

Dorle is auteur van twee boeken over mindfulness



-vervolg praktische informatie -

Tweede jaar 

Het tweede jaar van de opleiding Mindful Coachen omvat: 
• Acht blokken van twee dagen
• Drie individuele supervisie- en projectbegeleidingsuren (in overleg te bepalen).
• Je krijgt huiswerk mee in de vorm van meditatieve opdrachten, lezen, persoonlijke reflecties en

tussentijds oefenen met (één van je) medestudenten. Ook werk je met specifieke opdrachten rondom
je eigen mindfulnessproject. Reken hierbij op acht tot tien studie- en projecturen per week.

De docent

Het streven is om het tweede jaar door dezelfde docent te laten geven die ook het eerste jaar heeft 
begeleid.

Locatie
De opleidingsdagen (met overnachting) vinden plaats op een mooie locatie in het land. 
Zie voor actuele informatie op de website www.openbewustzijn.nl/opleiding-mindful-coachen/

Prijzen en data
De actuele prijzen en data vind u op de website
www.openbewustzijn.nl/opleiding-mindful-coachen/
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Informatiebijeenkomsten

Heb je interesse om de opleiding Mindful Coachen te volgen? Om je te oriënteren kun je gratis een van de informatiebijeenkomsten bijwonen. 
Tijdens de bijeenkomst geven wij een presentatie van de opleiding, laten je kennis maken met enkele werkvormen en kun je nadere informatie krijgen.
• Datum en tijd van de kennismakingsworkshops zijn te vinden op onze website

www.openbewustzijn.nl/agenda

Informatie of aanmelding

Dorle Lommatzsch: 06 2301 6358 of per email 
dorle@openbewustzijn.nl www.openbewustzijn.nl

       Academie voor Open Bewustzijnfotografie: Peer Brouwers

TIP
We geven door het jaar heen diverse workshop waarbij je 
kennis kunt maken met het werk van de Academie. 
Bezoek www.openbewustzijn.nl voor ons aanbod.




