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Welkom bij het ISBC

5 uur privéles

20 lesdagen

1-jarige opleiding

Het ISBC geeft al meer dan 25 jaar Qigong lessen, trainingen en
opleidingen voor verschillende doelgroepen. De opleiding Qigong
instructeur is het resultaat van vele jaren ervaring, onderzoek,
training en verfijning.

Onze visie en missie is lichaamsgerichte opleidingen aan te bieden voor iedere
(toekomstige) professional op het gebied van gezondheid, vitaliteit, leefstijl,
gedragsverandering en stressmanagement, zodat men cliënten, patiënten en
coachees kan helpen om een vitaal en gezond leven te leiden. De opleiding tot
Qigong instructeur is een combinatie van persoonlijke en professionele
ontwikkeling die gebaseerd is op de traditionele Chinese geneeskunde.
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Wat is qigong? (lettertype)
Qigong is een van de vijf pijlers uit de traditionele Chinese geneeskunde en is meer dan 4000 jaar oud. Met Qigong
therapie, vormen en oefeningen wordt Qi gecultiveerd, beheerst en gestuurd. Qi is volgens de Chinese geneeskunde
de kracht die stroomt in al dat leeft. Qi staat voor het Chinese concept van levensenergie; Gong betekent zoveel als
"de kunst", “werken” of "vaardigheid". Qigong kun je dus vertalen als "het beheersen van en werken met
levensenergie". Door regelmatig Qigong te beoefenen, leren we vastzittende energie vrij te maken, oude energie af te
voeren en nieuwe energie op te nemen. Qigong helpt je lichaam en geest gezond en vitaal te maken en te houden.
Door Qigong therapie en het beoefenen van Qigong wordt je fysiek sterker en soepeler. Je verandert op mentaal en
emotioneel niveau. Je voelt je innerlijk rustiger, maar actief en alert in het dagelijkse leven. Je kunt stress en
spanningen makkelijker van je afzetten en je zit beter in z'n vel. Qigong verhoogt het concentratievermogen, het
immuunsysteem en de creativiteit. Qigong heeft zowel preventieve als curatieve werking. Met Qigong ontwikkel je
een scherp bewustzijn.

De opleiding bestaat uit o.a. uit de volgende onderdelen:
▪ Traditionele Chinese geneeskunde

▪ Het reguleren van het lichaam

▪ Qigong vormen voor:

▪ Spiritualiteit

rug-, schouders- en nekklachten

▪ Anatomie, fysiologie en etiologie

Qigong oefeningen voor stress

volgens de TCM

release en vitaliteit

▪ Groepen begeleiden

▪ Ademhalingstechnieken

▪ Cliënten 1 op 1 begeleiden

▪ Zelfmassage

▪ Chinese filosofie

▪ Qi cultiveren, beheersen en sturen

▪ Boeddhistische filosofie

▪ Meridianen

▪ San Bao, Qi, Shen en Jing

▪ Acupunctuurpunten

▪ Meditatie Chan/Zen

▪ Stretching

▪ Qi balancing

▪ Visualisatietechnieken

▪ Stress gerelateerde klachten

▪ Voeding

▪ De zeven emoties
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De opleiding Qigong instructeur
De Qigong instructeur opleiding is een basisopleiding in Qigong en is een unieke opleiding in Nederland. Qigong
instructeur worden is meer dan het aanleren van Qigong vormen. Het gaat er ook om dat je als persoon fysiek,
mentaal, emotioneel en professioneel groeit. Daarom bestaat de Qigong instructeursgroep uit maximaal 10 Qigong
deelnemers. Hierdoor krijgt iedere deelnemer de maximale aandacht. De opleiding Qigong instructeur geeft de
student een gedegen basiskennis en kunde om cliënten en/of groepen praktische vaardigheden aan te leren op gebied
van stress gerelateerde klachten en vitaliteit.
Het is een intensieve opleiding van 1 jaar met 125 contacturen, verdeeld over 20 lesdagen. Tijdens de opleiding leer
je uit diverse disciplines van de Chinese geneeskunde en westerse wereld. Je leert cliënten, coachees en groepen
begeleiden, instrueren, informeren en trainen op mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau.

Examen Qigong instructeur
Als je slaagt, ontvang je het certificaat Qigong instructeur. Het theorie-examen bestaat uit honderd open en
gesloten vragen. Om te slagen moet de student minimaal een zes halen. Het praktijkexamen is een go/no-goexamen en er wordt dus geen cijfer gegeven. Je bent geslaagd voor het praktijkgedeelte als de docent het heeft
goedgekeurd. Indien geslaagd, ontvang je het diploma Qigong instructeur. Als je geen examen wilt doen, dan
ontvang je een bewijs van deelneming.

Studiebelastinguren & ECTS
Docent contacturen

120 uur

Thuisstudie praktijk

230 uur

Thuisstudie theorie

90 uur

Supervisie/privéles

5 uur

Theorie-examen

2,5 uur

Praktijkexamen

2,5 uur

Totaal SBU

450 uur

ECTS

16
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Doelgroep opleiding
De opleiding is voor:
• iedereen die mensen wil begeleiden met stress- en vitaliteitsklachten, op fysiek en mentaal niveau;
• iedereen die lichaamsgerichte trainingen en/of lessen wil geven in groepsverband of privé;
• professionals die effectieve body en mind vaardigheden willen toevoegen aan hun professie
(bijvoorbeeld acupuncturisten, mindfulness trainers, (stress-) coaches, Shiatsu en Tuina therapeuten en
ademhalingstherapeuten);
• of kan dienen als vooropleiding om Qigong leraar of therapeut te worden.

Doelstellingen qigong therapeut & leraar opleiding
Kennis en inzicht

De student heeft aantoonbare kennis en inzicht op de volgende
vakgebieden: Qigong, Chinese geneeskunde, etiologie, anatomie en
fysiologie volgens de TCM, meditatie, filosofie, ethiek, meridianen,
acupunctuur, (zelf)massage en stressmanagement.

Toepassen van kennis en

De student is in staat om als Qigong instructeur zijn/haar kennis en

inzicht

inzicht als zelfstandig beroep uit te oefenen, of het in een
lichaamsgerichte professionele setting te integreren.

Oordeelsvorming

De student is in staat om gegevens uit de syllabus, theorie- en
praktijklessen te verzamelen en interpreteren met als doel cliënten,
coachees en groepen te begeleiden, trainen en informeren.

Communicatie

De student is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te
brengen op cliënten, coachees en groepen.

Leervaardigheden

De student bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om aan de
vervolgopleiding Qigong & meditatie instructeur te mogen deelnemen.

De didactische werkvormen
De opleiding is praktijk- en ervaringsgericht, ondersteund door de theorie.
Instructievormen:
▪ Presentaties
▪ Demonstraties
▪ Video opnamen
▪ Verhalen vertellen
Interactievormen:
▪ Discussie
▪ Vragen stellen en luisteren
Opdrachtvormen:
▪ Uitvoeren van Qigong vormen
▪ Uitvoeren van Qigong oefeningen
▪ Cliënten en coachees begeleiden
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De docent
Ron Wiggers is Qigong therapeut en leraar, BMSR Coach en NLP-Master
Practitioner. Hij is oprichter van het ISBC en de Tao Chi Qigong Academy. Hij
heeft meer dan 30 jaar ervaring in Qigong en meditatie en geeft opleidingen,
trainingen, bij- en nascholingen. Ron heeft les gehad en is opgeleid door diverse
leraren in Chengdu, Peking, Kathmandu, Londen, Parijs en Berlijn (Shi Yong Dao,
Shi Yong Chuan, Huang Lee en Chen Lei).
Tijdens zijn reizen door Azië (China, Tibet, Nepal, India en Sri Lanka) en het
Midden-Oosten (Syrië, Libanon, Israël, Jordanië en Egypte) werd hij gegrepen
door de manier waarop de mensen omgaan met gezondheid, vitaliteit en stress.
In China is hij in contact gekomen met de Chinese geneeskunde, de taoïstische
filosofie en het Chan/Zen boeddhisme, wat basis heeft gelegd voor verscheidene
Qigong- en coachopleidingen.

Accreditatie Qigong opleiding
De Qigong instructeur opleiding is geaccrediteerd door de KTNO, NVST, Bact, LVNG, en VBAG.

Opleidingsplaats
Den Haag/Leiden.

Lestijden
10:00 tot 17:00 uur.

Lesdagen
Kijk op de website www.isbc.nl of www.taochi.nl voor actuele data.

Investering
€ 2395,- incl. 21% btw.
Inclusief thee, koffie, versnapering, syllabus en examen, exclusief lunch
Het is mogelijk om het lesgeld in twee termijnen te betalen.
Bij betaling in één keer krijg je 5% korting op de opleidingskosten.
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Programma/inhoud qigong instructeur opleiding*

Dag 1

Dag 2:

Dag 3:

Dag 4:

Kennismaking

Open Frame

Open Frame

Open Frame

Uitleg opleiding

TCM onderwijs

Reshen, Shenzhan, Pai Da

Meditatie

Chinese geneeskunde

Meditatie

Chinese filosofie

Ademhalingstechnieken

Reshen en Shenzhan

Reshen en Shenzhan

Ademhalingstechnieken

Reshen, Shenzhan, Pai Da

Meditatie

Qigong vormen

Meditatie begeleiden

Chinese filosofie

Ademhalingstechnieken

Theorie Qigong

Qigong vormen

Qigong vorm

Balansoefeningen

Evaluatie en afsluiting

Evaluatie en afsluiting

Evaluatie en afsluiting

Dag 5:

Dag 6:

Dag 7:

Dag 8:

Open Frame

Open Frame

Open Frame

Open Frame

TCM-onderwijs

Meditatie

TCM-onderwijs

TCM-onderwijs

Theorie Qigong

TCM-onderwijs

Theorie Qigong

Theorie Qigong

Meditatie

Theorie Qigong

Meditatie

Chinese geneeskunde

Werken met Qi

Werken met Qi

Stress(management)

Stress(management)

Qigong vorm

Qigong vormen

Chinese filosofie

Meditatie

Evaluatie en afsluiting

Evaluatie en afsluiting

Evaluatie en afsluiting

Evaluatie en afsluiting

Dag 9:

Dag 10:

Dag 11:

Dag 12:

Open Frame

Open Frame

Open Frame

Open Frame

Chinese filosofie

Chinese filosofie

Stress(management)

Stress(management)

Boeddhistische psychologie

Ademhalingstechnieken

TCM-onderwijs

Voeding

TCM-onderwijs

Boeddhistische psychologie

Theorie Qigong

Vitaliteit

Theorie Qigong

Meditatie

Meditatie

Meditatie

Cliënten/coachees

Chinese filosofie

Qigong vormen

Qigong vormen

begeleiding

Qigong vormen

Evaluatie en afsluiting

Evaluatie en afsluiting

Meditatie

Evaluatie en afsluiting

Evaluatie en afsluiting

Evaluatie en afsluiting
Dag 13:

Dag 14:

Dag 15:

Dag 16:

Open Frame

Open Frame

Open Frame

Open Frame

TCM-onderwijs

Stress(management)

Meditatie

Voeding

Theorie Qigong

TCM-onderwijs

Reshen, Shenzhan, Pai Da

Etiologie volgens TCM

Meditatie

Theorie Qigong

Cliënten/coachees

Fysiologie volgens TCM

Reshen, Shenzhan, Pai Da

Meditatie

begeleiding

Anatomie volgens TCM

Evaluatie en afsluiting

Qigong vormen

Evaluatie en afsluiting

Meditatie

Evaluatie en afsluiting

Evaluatie en afsluiting

Dag 17:

Dag 18:

Dag 19:

Dag 20:

Open Frame

Open Frame

Open Frame

Open Frame

Voeding

Voeding

Qigong vormen

Meditatietechnieken

Qigong vormen

Qigong vormen

Meditatietechnieken

Praktijkexamen

Meditatie

Etiologie volgens TCM

Theoretisch examen

Diploma-uitreiking

Evaluatie en afsluiting

Meditatie

Evaluatie en afsluiting

Evaluatie en afsluiting

*Het is mogelijk dat leeronderdelen in een andere volgorde kunnen worden gegeven.
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