
Natuurcoaching: modules 

Opendeurdag, proefles en initiatieles 

Dit zijn drie momenten waarop je kan kennismaken met mij en de manier waarop ik 

natuurcoaching breng.  

Tijdens de opendeurdagen (Antwerpen) is er een korte oefening in het park en krijg je meer 

uitleg rond de stages. Tijdens de proeflessen (Zoniënwoud) en de initiatielessen (Antwerpen) 

ervaar je de impact van de methode op jezelf en kan je invoelen of mijn aanpak aansluit bij wat 

je zoekt. Een initiatieles duurt langer dan een proefles en is daardoor intenser en diepgaander, 

maar bij wijze van kennismaking met de methode zijn ze allebei evenwaardig. 

De opendeurdagen zijn gratis, een proefles (1,5 uur) kost 10 euro en een initiatieles (3 uur) kost 

30 euro. 

Natuurcoaching voor professionals - 

basisopleiding 

Deze opleiding is bestemd voor coachen, therapeuten, psychologen, psychiaters, leerkrachten, 

managers… die zich graag verdiepen in de coachende kracht van de natuur en de natuur willen 

integreren in hun huidige manier van werken.  

Je ontdekt de bouwstenen van natuurcoaching en enkele basisoefeningen om samen met de 

natuur problemen te analyseren, beslissingen te nemen, nieuwe krachten op te laden, oude 

pijnen los te laten, emoties te ontladen, blinde vlekken te ontdekken en knelpunten te 

deblokkeren. 

Je wordt ook gestimuleerd om zelf oefeningen te creëren waarin je je eigen werkervaring, 

competenties en talenten op een unieke manier koppelt aan de natuur. De nadruk ligt op 

praktijkmomenten en kruisbestuiving. 

De basisstage gaat zowel door in Orval (georganiseerd door het Oost West Centrum) als in de 

Jura. 

De prijs voor 6 opleidingsdagen bedraagt 1350 euro in Orval, en 1250 euro in de Jura (waar ik 

woon).  Verblijf en eten zijn in deze prijs inbegrepen. 
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Eindoefening en certificaat  

Tijdens de eindproef stel je een zelfgecreëerde oefening voor aan de groep, waarin je aantoont 

dat je de natuur op jouw unieke manier integreert in je werk.  

De eindoefening is bewust niet geïntegreerd in de basisopleiding, omdat het belangrijk is het 

geleerde eerst een paar weken toe te passen en van daaruit een nieuwe creatie te laten 

groeien.  

Je kan de eindoefening afleggen tijdens een supervisiedag of tijdens de verdiepingsstage.  

Nadat je de eindproef aflegde, krijg je een certificaat van deelname aan de basismodule.  

Dit certificaat is niet officieel erkend. De eindproef afleggen doe je uitsluitend voor jezelf en om 

drie mogelijke redenen: 

• indien je graag op een constructieve manier wil experimenteren binnen een groep van 

professionals en grondige feedback krijgt op een door jou gecreëerde oefening. 

• indien je wil aansluiten op het platform van mijn concullega Ann Sterckx. Zij vecht ervoor 

om natuurcoaching in België op de kaart te zetten. 

Met het certificaat dat je krijgt na de eindproef, samen met een certificaat van een 

coachingsopleiding, kan je je laten opnemen op haar lijst van natuurcoachen. Ann doet 

nog wel een extra screening. Neem eens een kijkje op haar site voor meer informatie 

(openhuisnatuurcoaching.org).  

• indien je (gratis) wil opgenomen worden in de lijst van natuurcoachen op mijn website. 

De eindproef afleggen tijdens de verdiepingsstage is kosteloos. De eindproef afleggen 

tijdens een supervisiedag, kost 30 euro extra voor de voorbereiding via skype. 

Supervisiedagen  

Tijdens de supervisiedagen verdiep je je vaardigheden als natuurcoach, ontdek je nieuwe 

oefeningen en mag je de eindproef afleggen indien je dit wenst. Het programma wordt 

samengesteld in functie van de vragen en noden van de deelnemers en vanuit mijn eigen 

nieuwe inzichten en ervaringen. De bedoeling is van elkaar te leren en te groeien in je werk. 

Het ondersteunt je ook in het uitbouwen van je netwerk.  

Je mag aan de supervisiedagen deelnemen nadat je de basisstage gevolgd hebt.  

Ze gaan door in het Zoniënwoud en kosten 110 euro per dag.  

 

http://openhuisnatuurcoaching.org/
https://www.shizendo.eu/zoek-een-natuurcoach
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Verdiepingsstage  

Deze stage is een vervolg op de basisopleiding "Natuurcoaching voor Professionals".  

Je verdiept en verruimt je authentieke kracht en unieke aanpak als natuurcoach. Je ontdekt 

nieuwe oefeningen en wordt verder begeleid in het creëren van oefeningen die aansluiten bij je 

werkterrein. Er is veel ruimte voor uitwisseling en kruisbestuiving.  

Deze stage staat ook open voor wie elders een basisstage volgende van minimum 5 dagen. 

We werken op magische plekken zodat het ook een beetje vakantie wordt. 

De verdiepingsstage gaat door in de Franse Jura (waar ik woon) en kost 1250 euro voor 6 

opleidingsdagen (verblijf en eten inbegrepen).  

Coaching per skype 

Je kan een gesprek per skype aanvragen indien je nood hebt aan persoonlijke feedback of tips 

om je werk te verfijnen, of indien je vastloopt in de toepassing van de opleiding. 

Prijs: 75 euro voor een uur skype. 

 

“Magic is essentially the higher understanding of nature" 
 

Ilse Geusens          (0033) 676 38 66 68 

www.shizendo.eu         ilse@shizendo.eu 

http://www.shizendo.eu/

