De opleiding Lichaamstaal
Non Verbale Communicatie

Wat niet wordt gezegd kan van belang zijn!

Cursusaanbod 2017-2020
Expertise Centrum Lichaamstaal Nederland is een kennis- en opleidingscentrum en biedt gedetailleerde
kennis, training en een volwaardige opleiding non verbale communicatie op HBO-niveau. Het instituut
werkt samen met het Zwitserse LNV (Swiss Specialists NVC ) en Bodysytemisc®.
Algemene informatie
De opleiding biedt gedetailleerde kennis over de betekenis, inhoud en analyse van lichamelijke reacties
(lichaamstaal) op basis van Bodysystemics® en uitgebreide kennis over emotie, authenticiteit,
embodiment, (in-)congruentie, obeservatie- en interview-technieken.
De lesstof is gebaseerd op multidisciplinaire concepten uit o.m de neurowetenschappen, gedrags- en
communicatiewetenschap, psychologie en bewegingsleer.
De opleiding bestaat uit tien lesmodules van ieder 2 dagen met elk speciﬁeke onderwerpen,
theoretische concepten en praktijk-oefening, video-voorbeelden en -analyse.
De opleiding wordt afgesloten met het ELN-certiﬁcaat BS® welke wordt afgenomen door een jury van
erkende specialisten middels een evaluatietoets. Deze bestaat uit een gedetailleerde (video-)analyse en
een onderbouwde eindscriptie.
Inhoud lesstof
De modules 1 t/m 5 bevatten overzicht van de oorsprong en betekenis van lichamelijke reacties van
ledematen en gezicht, de standen van het hoofd, topograﬁe van het lichaam, conﬁguratie van handen
en benen, houdingen en mond/tong bewegingen . Het tweede deel van de studie gaat dieper in op
emoties, authenticiteit, embodiment en de methode Bodysystemics®, nodig voor een adequate
analyse van lichaamstaal. De laatste stap van de opleiding is het adequaat anticiperen in ‘live’-situaties.
Lesmodules worden in kleine groepen gegeven en worden ondersteund met documentatie,
naslagwerk, een on-line campus met forum. De lessen worden over het jaar verspreid om de cursist tijd
te geven zijn kennis in de praktijk toe te kunnen toepassen en de lesstof te integreren.
Praktische informatie
De cursusdagen worden tussen september en juni gepland en worden om de maand gegegeven om
deelnemers de tijd te geven de stof te integreren en in de praktijk te toetsen.
Leslocatie: Zalencomplex vd Valk-Hotel-Schiphol-A4 (gratis parkeren, OV: Schiphol-Shuttlebus)
Lestijden: 9:30u - 17u. Duur van de opleiding plm. 20 maanden. HBO-niveau gewenst.
Kosten
Het tarief van de opleiding (20 dagen) bedraagt € 395.- per lesdag, evt. in maandelijkse termijnen te
voldoen. Het cususgeld is incl. lunch, koﬃe/thee/fris. Onze tarieven zijn vrijgesteld van BTW.
Accreditatie
SKJ-aangesloten deelnemers 336 punten (voor het totaal), CRKBO punten op aanvraag.
Voor meer informatie en/of aanmelden verwijzen wij je graag naar onze website. (click)
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