Opleiding Advanced ScanCoach®
ScanCoaching® richt zich op het verbeteren van de prestaties van mensen op het gebied van
gezondheid, coping, stress en tijdmanagement. Na het met succes volgen van deze opleiding ben je
gecertificeerd ScanCoach®.
•

•

Als ScanCoach® ben je in staat om effectief de ScanCoaching technologie te gebruiken om
mensen te helpen die verbeteringen te realiseren door hun innerlijke balans significant te
helpen verbeteren (‘Inner Balance, Outer Performance’).
Je stelt cliënten in staat het beste uit zichzelf te halen in hun werk en/of privé, afgestemd op
hun coaching doelstelling.

Het ScanCoaching® model: snel naar de oorzaak van het proces.

+31 (0) 888 77 888 0

academy@scancoaching.nl

www.scancoaching.academy

De ScanCoaching technologie kan, volgens de principes van de wetenschap van de epigenetica, de
psycho-emotionele imprints achterhalen die onbewust als ‘saboteur’ werken in het waarnemen,
beslissen, handelen en communiceren van mensen. Deze epigenetica heeft aangetoond dat de
sequentie van onze chromosomen, onze blauwdruk ofwel genoom, niet alles bepalend is voor hoe
we zijn. De kwaliteit van gedachten, gevoelens en voeding zetten volgens de epigenetica (betekent
controle ‘boven’ de genen) bepaalde genschakelaars ‘aan’ of ‘uit’. Op deze manier worden
gedachten, gevoelens en voeding van de moeder tijdens de zwangerschap epigenetisch
geprogrammeerd op de baby in de baarmoeder die daardoor geboren wordt met een aantal
imprints. De positieve imprints werken positief in het latere leven, maar de negatieve imprints gaan
werken als ‘saboteurs’ waardoor het voor mensen lastig is hun volle potentieel te leven. Deze leiden
namelijk tot onprettige gevoelens ofwel stress en maar liefst 90% van alle ziekten zijn stress
gerelateerd volgens recente wetenschappelijke inzichten. Stress is de grootste energieslurper en
berooft je dus van je vitaliteit en je prestatiecapaciteit!
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ScanCoaching® maakt deze imprints bewust omdat de ScanCoaching technologie deze als
frequentiepatronen in de database heeft opgeslagen. Door deze bewustwording ontstaat er een
helingsproces waardoor deze saboteurs kunnen worden vervangen door helpende gedachten en
overtuigingen die vervolgens positieve ervaringen en acties genereren en niet meer tot
vitaliteitsvermindering en/of ziekte hoeven te leiden omdat de grondoorzaak van de disbalans is
weggenomen. Ziekte is binnen deze filosofie het eindstadium van een proces waarbij de thematiek
geleidelijk aan gaat schreeuwen om aandacht.
Een voorbeeld. Stel je hebt hoofdpijn. Dan is een aspirine makkelijk en fijn want je hoofdpijn wordt
snel minder. Dat is snelle symptoombestrijding waar onze Westerse medisch wereld in is
gespecialiseerd en ons goede dingen heeft gebracht (en ook minder goede dingen, zoals
bijvoorbeeld bijwerkingen). Het wordt anders als het migraine is. Daar ligt een diepere oorzaak aan
ten grondslag. De TCM (de eeuwenoude Traditional Chinese Medicine) kijkt daarbij ook nog naar
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‘tekenen’ (zoals gelaat, tong, handen, fronsen etc.) en persoonlijkheidskenmerken. ScanCoaching®
kan nog dieper kijken, naar de grondoorzaak en gaat daarmee snel naar de kern van het probleem
en in elke ScanCoaching® sessie wordt de progressie heel nauwkeurig gemeten in het
bewustwordingsproces. De grondoorzaak bij migraine kan bijvoorbeeld zijn ‘het gebrek aan
eigenwaarde’, waarbij er een drang tot overmanifestatie ontstaat die een voedingsbodem geeft voor
migraine.
ScanCoaching® richt zich daarmee op de ‘oorzaak van het huidige proces’: de oorzaak van
disbalans die kan leiden, of al heeft geleid, tot verminderde vitaliteit of zelfs ziekte.

Doordat de innerlijke balans wordt versterkt is wordt ook de performance versterkt: Inner Balance,
Outer Performance. Zo zal iemand, maar ook zijn omgeving (360 graden feedback) na een
ScanCoaching® traject kerncompetenties in kracht hebben zien toenemen. Voorbeelden daarvan
zijn dan focus, in staat zijn doelen te stellen, besluiten te nemen, pro-actief te zijn,
doorzettingsvermogen te hebben, teamwork, enzovoorts.
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De kracht van
ScanCoaching® is daarom
dat met een relatief kleine
coachings inspanning veel
resultaat geboekt kan
worden doordat de
oorzaak snel achterhaald
kan worden voor
maximaal effect op
vitaliteit, performance en
mobiliteit.

Voorwaarden voor deelname
Om te kunnen werken als ScanCoach® laten we slechts kwalitatief hoogwaardige coaches en
therapeuten tot de opleiding toe, die we over (executive) coaching zelf niets meer hoeven te
vertellen. De opleiding is volledig toegesneden op die professionals, die ScanCoaching® graag als
(een extra) methode willen inzetten in hun eigen coaching praktijk om de effectiviteit van hun
coaching aanzienlijk te verbeteren. De ScanCoaching technologie stelt je daarbij als coach in staat
om direct en snel naar de ‘kern van de zaak’ te gaan op basis van ‘meten is weten’.
Van belang is dat je interesse en aanleg hebt om holistisch en integraal te kunnen werken. De
ScanCoaching technologie is een technologie die professionals helpt in balans te komen op fysiek,
emotioneel, mentaal én spiritueel niveau door bewustwording van de oorzaak van het huidige
proces. Dat is de ‘blauwdruk’ van het lichaam op energetisch niveau.
ScanCoaching® beziet de mens als geheel en is in staat om op essentieniveau de kernoorzaken
voor disbalans te achterhalen, zoals in onderstaand schema is weergegeven:

De bandbreedte van de mogelijke interpretatie- en interventieniveaus van de frequentiegroepen
(directories) reikt van psycho-emotioneel, bloedwaardes en biochemische indicatoren tot aan
allopathische of homeopathische frequenties, meridianen, energiecentra en zelfs bijvoorbeeld
kleurfrequenties. Dat maakt ook dat iedere professionele coach vanuit zijn eigen expertise met het
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systeem kan werken en in zijn eigen werkwijze kan integreren om op die manier effectiever en
efficiënter te kunnen werken.
Deze enorme breedte is een grote kracht van ScanCoaching technologie en maakt dat het systeem
ook wel de ‘Rolls Royce’ in de markt wordt genoemd.
Een goede basiskennis van het menselijke lichaam is belangrijk. Om gecertificeerd Advanced
ScanCoach® te worden is het daarom verplicht dat je een certificaat hebt of behaalt van Medische
Basiskennis (PLATO-norm). In zo’n cursus Medische Basiskennis maak je op een geordende manier
kennis met de wereld van anatomie, fysiologie en pathologie. Vergelijkbare of uitgebreidere
medische opleidingen voldoen uiteraard ook.

Hoe ziet de gehele opleiding er uit?
De ScanCoach® opleiding bestaat uit 4 modules die op elkaar voortbouwen. Na het volgen van de 4
modules en het met succes afleggen van de examenonderdelen ben je gecertificeerd ScanCoach.
De totale opleiding bestaat uit 351 uur, waarvan 136 contacturen. Om aan het examen te kunnen
deelnemen moet een attendance van 80% behaald zijn, ofwel een minimale aanwezigheid van 108
uur, evenredig over de verschillende onderdelen van de opleiding verdeeld. De modules worden
verspreid door het jaar aangeboden op zodanige dagen en tijden dat iedere deelnemer die begint
aan module 1 circa 3 a 4 maanden later alle modules kan hebben gevolgd.
•

Module 1 bestaat uit 18 contacturen en 29 uur zelfstudie.
o Bij de contacturen gaat het om 3 dagdelen cursus en 1 intervisiedag.

•

Module 2 bestaat uit 18 contacturen en 40,5 uur zelfstudie.
o Bij de contacturen gaat het om 3 dagdelen cursus en 1 intervisiedag.

•

Module 3 bestaat uit 26 contacturen en 35,5 uur zelfstudie.
o Bij de contacturen gaat het om 5 dagdelen cursus en 1 intervisiedag.

•

Module 4 bestaat uit 26 contacturen en 82 uur zelfstudie.
o Bij de contacturen gaat het om 5 dagdelen cursus en 1 intervisiedag. Ongeveer de
helft van de uren voor zelfstudie betreft het schrijven van een paper, dat geldt als
één van de drie examenonderdelen.

•

Een cursus Medische Basiskennis (PLATO-norm) is een apart onderdeel dat ook een apart
examen kent. Je kunt daarbij uitgaan van 48 contacturen, verdeeld over 12 dagdelen, en 26
uur zelfstudie.

De opleiding Advanced ScanCoach wordt vervolgens afgesloten met een theorie-examen en een
praktijkexamen. In het praktijkexamen geef je een sessie ScanCoaching aan een cliënt. Een
overzicht van de data voor de opleiding dit jaar is te vinden op www.scancoaching.academy.
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Beoordeling opleiding
De opleiding tot ScanCoach® is door de vorige studenten beoordeeld met gemiddeld een 8,7.
De trainers hebben gemiddeld zelfs een 9,0 als rapportcijfer gekregen.
Door het KNTO (Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen) als toetsingsorgaan
voor opleidingen is de opleiding op HBO-niveau genormeerd. Tevens heeft de opleiding een
accreditatie voor de beroepsverenigingen VBAG, BATC en LVSC. Hier kun je je als gecertificeerd
ScanCoach® aanmelden als je aangesloten wilt zijn bij een beroepsvereniging en tuchtcollege. Voor
de beroepsverenigingen geldt de opleiding Advanced ScanCoach als een van de mogelijke jaarlijkse
bijscholingen voor professionele coaches.

Het theoriegedeelte
In het theoriegedeelte komt het complete ScanCoaching® concept aan de orde Daarbij gaat het
over alle aspecten van de essentie van ScanCoaching®: snel tot de oorzaak van het huidige proces
kunnen doordringen.
De volgende onderwerpen worden behandeld:
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

Ontstaansgeschiedenis van de ScanCoaching® technologie.
De filosofie, werkingsprincipes en gebruikte technologie met als onderwerpen:
quantumfysica, quantum entropic logic, torsie velden, vibrational medicine en holisme.
Het ScanCoaching®-proces: intake, vragenlijst nulmeting, anamnese, gebruik werkboek
door de cliënt, de coachingsdoelstelling, het scanproces en de volgordes, analyse, coaching
interventies, vragenlijst eindmeting, rapportage aan de cliënt en mogelijk de opdrachtgever.
Leren werken met de ScanCoaching® technologie: anamnese, scangebieden, functies,
werkdomeinen, de ‘knoppen’, de directories en etalonen, de vergelijkingsanalyse
enzovoorts.
Het Vijf elementen model in relatie tot organen, Taoïsme, Yin/Yang filosofie.
ScanCoaching® ten opzichte van Oosterse en Westerse geneeskunde, emoties en
gevoelens en hun wisselwerking met de hoofdorganen en het endocriene (hormonale)
systeem.
Het in kaart brengen van de zogenaamde ‘Patterns of Life’ van de cliënt vanaf de geboorte
tot en met het heden. Dit zijn de imprints, drivers en persoonlijke patronen die de
ScanCoaching® technologie op frequentieniveau kan meten en weergeeft op het scherm en
die bepalend zijn voor de werk- en leefsituatie van de cliënt.
Frequentieleer, De Wet van Aantrekking/Resonantie, synchroniciteit, bewustzijnslevels,
morfogenetische velden en epigenetica, de biologie van de overtuiging, de logische niveaus
van Bateson, de praktische werking van universele wetten in je werk.
Het werken met het Quantumveld. Energieoefeningen, verbinden, afstemmen, rapport
maken, gronden, afschermen. Toegepaste Chakraleer in relatie tot ScanCoaching®.
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•

•
•

Het overbrengen van harmoniserende frequenties op een informatiedrager. Wat gebeurt er
precies als je frequenties harmoniseert door het selecteren van etalonen in een bepaalde
directory en overdracht op informatiedragers? Het testen van hulpmiddelen in de beker.
Het linken met verbetering voor je cliënt: hoe worden de doelstellingen gerealiseerd? Hoe
boek ik resultaat?
Effectieve interventiemethoden voor ScanCoaching®.

Het praktijkgedeelte
De ScanCoaching® technologie is het resultaat van ruim 50 jaar onderzoek. Het feit dat deze
technologie nu ook beschikbaar is voor jouw (toekomstige) cliënten is waardevol maar brengt door
de unieke kracht en mogelijkheden van het systeem ook een grote verantwoordelijkheid met zich
mee om de technologie optimaal in te zetten tijdens de ScanCoaching®. Vandaar dat we veel
nadruk leggen op het praktijkgedeelte om het gebruik van de ScanCoaching technologie meester te
worden. ‘The proof of the pudding is in the eating’ is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Door
regelmatig met het systeem te werken ontwikkel je inzicht, vaardigheid, vertrouwen, inspiratie en
enthousiasme.

Wat doen we in een praktijksessie in de opleiding?
Veelal zul je in drietallen werken in de opleiding. Daarbij zijn er 3 rollen: de ScanCoach®, de cliënt en
de observator van het proces. In een praktijksessie heb je telkens 1 keer elk van deze rollen. De
trainers faciliteren het leerproces, beantwoorden vragen en behandelen waar nodig bepaalde zaken
plenair.
We werken in cursusgroepen van maximaal 12 deelnemers. Op die manier borgen we dat er voor
het leerproces van iedere individuele cursist voldoende aandacht vanuit de cursusleiding kan zijn.

Hoe werkt dat precies met de inzet van de ScanCoaching®
technologie?
De ScanCoaching® technologie is een kwantum fysische technologie die data uit het informatieveld
registreert en verwerkt. Deze data worden omgezet in verschillende wiskundige informatiestromen
en uiteindelijk grafisch weergegeven in curven, teksten en energiewaarden op orgaan-, celwand-,
cel- en zelfs chromosomenniveau voor de geselecteerde scangebieden van het bio-energieveld. Dat
kunnen bijvoorbeeld de hersenen, hart, lever, maag, nieren, skelet, bloed, zenuwstelsel zijn. Tijdens
de meting worden de geregistreerde metingen vergeleken met een database met ruim 30.000 met
elkaar verweven frequentiepatronen.
Door de interpretatie en analyse van de curven, teksten en energiewaarden leer je als ScanCoach®
snel tot de oorzaak te komen en gericht te interveniëren op de belangrijkste ‘hefbomen’: de 20% die
80% van het resultaat bepaalt.
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Tijdens de opleiding deelt degene met de cliënt-rol zijn ervaringen en de observator geeft feedback
over het gehele proces aangevuld met eventuele tips.
De deelnemende ScanCoaches zullen ook stapsgewijs de ScanCoaching® op elkaars persoonlijke
processen leren toepassen.
Dit geeft een belangrijk persoonlijke groei- en bewustwordingselement aan de opleiding, door zélf de
kracht van ScanCoaching® aan den lijve te ervaren en daarmee ook zelf op een hoger level van
performance te kunnen opereren. Je wordt als deelnemer dus ook elkaars coach! Op die manier kun
je je nog beter inleven in de processen die je cliënten in hun ScanCoachingsproces zullen ervaren.
En als het jezelf geholpen heeft om meer in balans te komen en beter te worden kun je het ook met
nog meer overtuiging in de markt brengen. ‘Walk your talk’ is hierbij dus een belangrijk uitgangspunt.

Examen en certificaat van de module ScanCoach®
Om onze kwaliteitsstandaarden als HBO-geaccrediteerde opleiding te waarborgen volgt er een
examen aan het einde van de opleiding. Dit examen bestaat uit het schrijven van een paper, een
theoretisch examen en een praktijkexamen. Daarnaast is er nog een examen Medische Basiskennis
af te leggen. Als deze onderdelen alle vier met succes zijn afgelegd ben je gelicenseerd Advanced
ScanCoach®.

De Trainers
Ir. Marko van der Beek, drs. Ernst Oosterbosch en drs. Jörgen van Nistelrooij nemen je graag mee
op de ontdekkingsreis die ScanCoaching® vormt. Zowel theoretisch als praktisch onderlegd in
ScanCoaching hanteren zij de moderne onderwijskundige didactiek die maakt dat je uit alle
contacturen een optimaal resultaat kunt halen.

Praktische en zakelijke informatie
Op het inschrijfformulier via de website http://www.scancoaching.academy vind je alle informatie
over trainingsdata, de locaties en kosten.
Op www.scancoaching.nl vind je algemene informatie over ScanCoaching®

Het ScanCoaching® concept
ScanCoaching® wordt in de markt beschouwd
als een van de meest efficiënte en effectieve
coaching methodes. Dat komt omdat met
behulp van de ScanCoaching technologie de
basisoorzaak van een innerlijke verstoring heel
snel wordt blootgelegd en ook voor de cliënt
begrijpelijk en duidelijk wordt. Daarna kan
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gerichte coaching plaatsvinden. In weinig tijd kan een groot en duurzaam effect worden bereikt,
waarbij de cliënt terug in balans komt en veel beter in zijn vel komt te zitten: ‘inner balance, outer
performance’.

Wat vinden onze zakelijke cliënten van ScanCoaching®?
Elke ScanCoaching® sessie wordt geëvalueerd aan de hand
van de zogenaamde ‘Ultimate Customer Question’: ‘Hoe
waarschijnlijk is het, op een schaal van 1 -10 (1 = zeker niet,
10 = zeker wel), dat je ScanCoaching® bij een collega of
zakenrelatie aanbeveelt?’
ScanCoaching® scoort op deze Ultimate Customer Question
gemiddeld een 9,3. Dat betekent dus zeer tevreden klanten.
En daarmee wordt ScanCoaching® gekenmerkt door een hoge
zogenaamde ‘net promoter score’ ofwel klanten die
enthousiast over ScanCoaching® vertellen in hun omgeving!

Welke organisaties passen ScanCoaching® toe voor hun
professionals?

Een breed scala aan testimonials zijn te lezen op www.scancoaching.nl
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