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Voor wie

Wil je een steuntje in de rug bij het verankeren 
van ritme in je meditaties of wil je meer 

verdieping in je aandachtige leven bereiken? 

Dan is de opleiding Mindfulness Verdieping dé 

training voor jou! 



Tijdens de bijeenkomsten gaan we dieper in op 

verschillende thema’s binnen de mindfulness. 

Daarbij gaat de focus uit naar jouw persoonlijke 

leerproces. Ontdek zelf hoe je jouw leven 

volledig in balans kunt ervaren!



Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit 10 opleidingsdagen waar op 
ontspannen wijze gewerkt wordt met Mindfulness, binnen 

een prettige en laagdrempelige setting. 

Eén bijeenkomst vindt buiten plaats.

Tijdens de bijeenkomsten wordt er voldoende ruimte 

gecreëerd om meditatie-ervaringen met elkaar uit te 

wisselen. Mede door de praktische werkvormen is het 

eenvoudig om de geleerde vaardigheden te 

vertalen naar je dagelijkse werk en leven. 



Tijdens de 
opleidingsdagen is er 

ruimte om aandacht te 

vragen voor je 

persoonlijke leerproces, 

krijg je persoonlijke 

feedback op gemaakte 

opdrachten en kun je al je 

vragen stellen gedurende 

de opleidingsperiode.

Voorafgaand aan de 
opleiding vul je een 

intakeformulier in, 

waarop je kunt 

aangeven of je 

behoefte hebt aan 

een persoonlijk 

intakegesprek.

Daarnaast is het mogelijk 

om voor, tijdens of na de 

opleiding aanvullende 
persoonlijke begeleiding 

te ontvangen, 

afgestemd op 

je vraag.



De lessen zijn als volgt opgezet: 
1. Landen in je lichaam 

Deze les staat in het teken van je lichaam en de boodschappen die het je geeft. Wanneer je bewust naar je 

lichaam luistert, herken je spanning in je lichaam en creëer je de mogelijkheid om te antwoorden in plaats van 

te reageren.

2. Energie volgt aandacht

In de tweede les van deze training gaan we dieper in op de hoe we met energie in onszelf om kunnen gaan. 

We leren met meditatieoefeningen contact te maken met onze energie en deze in balans te brengen.

3. Moed en kwetsbaarheid

Tijd om stil te staan bij de thema’s moed en kwetsbaarheid. Lastige thema’s om aan te gaan. In deze les 

ervaar je de schoonheid ervan.

4. Een zijn met alles om je heen

In deze les besteden we aandacht aan de natuur en hoe we kunnen leven met de natuur. Wanneer we het 

ritme van de natuur volgen, in plaats van onszelf een kunstmatig ritme op te leggen, dan verrijken we ons 

leven en leven we in overeenstemming met het wezen van onze ziel.

5. Al je kracht komt van binnen

Een mooie les om te doen op het einde van de zomer. Hartstocht en passie zijn de centrale thema’s. Je 

verbindt jezelf met de dynamische, beweeglijke kracht in jezelf. Je vindt de poort naar jouw passie door 

bewust bij jezelf aanwezig te zijn in het hier-en-nu.

6. Ontmoeting in de herberg

De kern van mindfulness is de vaardigheid ‘actieve acceptatie’. In deze les krijg je de handvatten om dit 

thema werkelijk te verdiepen in jezelf.

7. Hartmeditatie

Deze les draait om het belang en de kracht van mededogen. Hij vloeit voort uit vriendelijke aandacht, 

acceptatie en onze innerlijke wijsheid. Vanuit een houding van mededogen, geven we anderen de 

mogelijkheid te groeien vanuit hun eigen kracht en hun eigen zelfbewustzijn.

8. Thuiskomen

In deze les besteden we aandacht aan het thuiskomen bij jezelf, in je lichaam, met een gevoel van veiligheid 

en vertrouwdheid. Een thema dat je mooi kunt verbinden aan de late herfst of de vroege winter.

9. Verbinden

Deze les staat in het teken van verbinding, het omgaan met grenzen en licht. Vanuit de stilte en het donker 

van de winter laten we het licht toe in onszelf met de ‘Lichtmeditatie’.

10. Nu is het moment van kracht

In deze les worden we ons bewust van het kernmoment in mindfulness: het nu. We hebben oog voor ons 

lichaam en hoe we dit contact nog verder kunnen verdiepen. Vanuit dít moment blijf je leren over jezelf.



Contact maken 

met je innerlijke zijn 

en ontdekken hoe jij 

betekenis geeft aan 

jouw leven en dat 

van anderen

De doelstellingen van de opleiding zijn: 

Verdieping en 

ritme brengen in je 

aandachtige 

leven en 

meditatiepraktijk

Het ontwikkelen 

van een 

compassievolle 

houding waardoor 

er vertrouwen en 

ruimte ontstaat 

voor jezelf en 

anderen

Je energie en 

passie leren 

kennen en 

vertalen naar 

praktische doelen 

en handvatten

Ontwikkelen van  

vertrouwen in 

jezelf en anderen 

en het toepassen 

acceptatie in de 

praktijk

Leren bewust te 

zijn van ruimte en  

grenzen en deze 

aan jezelf en 

anderen leren 

aangeven



Instapvoorwaarde

Alle deelnemers ouder dan 18 jaar (of met 
toestemming van ouders of voogd) en die 

eerder een mindfulnessopleiding of 
-training gevolgd hebben (zoals de 
opleiding Mindfulness Basis), mogen 

deelnemen aan de opleiding.



Certificering

Na het bijwonen van alle bijeenkomsten 

ontvang je het certificaat “Mindfulness 

Verdiepingstraject”. Mocht je onverhoopt een 

bijeenkomst missen, dan kun je deze 

bijeenkomst inhalen door een vervangende 

opdracht te maken of een persoonlijke sessie 

te volgen. Voor het certificaat mag je 

maximaal twee bijeenkomsten missen.



Studiebelasting

De totale studiebelasting is 70 uur, 

gedurende 10 maanden. 

25 uur bestaat uit aanwezigheid 

tijdens de opleidingsdagen: 

10 bijeenkomsten van 2,5 uur. 

De overige 45 uur besteed je aan 

het leren kennen van de 

meditatieoefeningen en het 

integreren van nieuw gedrag in je 
dagelijkse leven. Daarnaast raden 

we je aan om dagelijks te mediteren 

en daarin een eigen ritme te 

ontwikkelen. 



Studiemateriaal

Boek 

Mindfulness 

Verdieping

In de MindfulnessApp van Clooser2 zijn het volledige boek en alle bijbehorende 

meditaties van de Mindfulness Verdiepingsopleiding te vinden. Daarnaast bevat 

de MindfulnessApp de Motivator-functie, waarmee je je innerlijke besluit kunt 

oefenen. Tot slot ontvang je het boek Mindfulness Verdieping op het moment 

dat je met deze opleiding start. 

Mocht je niet in staat zijn om de MindfulnessApp van Clooser2 te downloaden, dan bieden 

we je de mogelijkheid om gedurende de opleiding een Mp3-speler van Clooser2 te lenen, 

met daarop alle meditatiebestanden.

Geluidsbestanden 

(meditaties)

MotivatorApp 

voor het oefenen 

van een innerlijk 

besluit



Trainer
De opleiding wordt gegeven 

door Karien Cloostermans, 1e 

categorie mindfulnesstrainer en 

lid van VMBN en LVSC, 

of door Doreen Verrijth, 2e 

categorie mindfulnesstrainer 

en lid van NOBCO. 



Leerstrategie

Kennis wordt verbreed door zaken te 

benaderen vanuit een nieuwe visie. 

Vaardigheden worden versterkt en direct vertaald 

in het werken vanuit een heldere visie. Het leerproces 

wordt ondersteund door persoonlijke aandacht en 

coachende vragen tijdens de opleidingsdagen.



Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en 
vrijblijvend 

contact opnemen 

kan via het 

aanmeldformulier

http://fd8.formdesk.com/cloosernl/aanmelden_mindfulness


Wil je eerst meer informatie of kennismaken 

met Clooser2? Geef dit dan aan in het in het 

aanmeldformulier. We nemen dan spoedig contact 

met je op.

Je bent van harte welkom voor een persoonlijk 

gesprek via telefoon of op ons kantoor in Sevenum.



Cursuskosten 

De cursus zelf bedraagt € 495,-, inclusief het boek 

Mindfulness Verdieping “Het ritme van je leven”.

Daarnaast zijn er optionele kosten:

• € 50,- voor een intakegesprek van 45 minuten

Tot slot raden we je aan om de MindfulnessApp van 

Clooser2 te downloaden (+/- € 1,10 per les, via de 

Appstore of GooglePlay, afhankelijk van de aanbieder en 

de door de aanbieder gebruikte koers). Zo heb je altijd 

toegang tot alle meditaties en het meest actuele boek. 

Meditaties zijn te beluisteren in Nederlands, Engels en Duits. 

(Boeken ook verkrijgbaar in Engels en Duits.)



Contract en Algemene voorwaarden 

Wanneer je de opleiding Mindfulness Verdieping volgt, 

onderteken je een opleidingscontract en accepteer je 

de Algemene Voorwaarden van Clooser2.

(Het bestand wordt automatisch gedownload)

https://clooser.egnyte.com/h-s-internal/dl/LPbY3C7Nbd


http://www.clooser2.nl/

