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1. Overgangscriteria van het 1ste naar het 2de jaar
1.1. Persoonlijk functioneren
Er wordt gelet op het volgende:
- denkniveau hoger middelbaar;
- eigen regressiebelevingen;
- ruimdenkendheid;
- naast het positieve ook openstaan voor het minder positieve;
- kennis eigen grenzen en respect voor de grenzen van de anderen;
- emotionele en mentale stabiliteit en/of de bereidheid hieraan te werken;
- openheid voor reflectie eigen functioneren;
- verantwoordelijkheid naar eigen en andermans materiaal en anonimiteit;
- naleving gedragscode.
Zowel de student als de hoofddocent kan tot conclusie komen dat de voortzetting van het jaar,
onvoldoende zinvol is. Dit gebeurt steeds in overleg met de mentor en kan ten alle tijde gebeuren.
Gesprekken met de mentor kunnen elk lesweekend plaatsvinden.
1.2. Schriftelijk examen
Er zijn 2 schriftelijke examens volgens de openboekmethode. De student heeft hiervoor 2 weken
de tijd. De data waarop deze per mail worden doorgestuurd en de uiterlijke inleverdata, staan op
het lesprogramma vermeld.
Uiterlijk 3 weken na de inleverdatum worden de resultaten bekend gemaakt.
Te kennen delen:
- psychologisch inzicht:
Herman, Judith Lewis “Trauma en Herstel : de gevolgen van geweld, van mishandeling
thuis tot politiek geweld”. (Wereldbibliotheek , ISBN 90284-1653-6)
Dam, Hans ten “Catharsis, Integratie en Transformatie: Handboek Transpersoonlijke
Regressietherapie” (Ommen, 2013): Hoofdstuk 1,2 en
Syllabus en overig uitgereikt cursusmateriaal.
- regressietherapie:
Dam, Hans ten “Integratie en transformatie: Handboek Transpersoonlijke
Regressietherapie, (Ommen:Tasso, 2013): hoofdstuk 3,5,6,7,9 en 10. Uit hoofdstuk 8: 8.2
Lucas Ph.D. , Winafred “Regression Therapy: A Handbook for Professionals. Two volume
(Crest Park: Deep Forest Press, 1993, ISBN 1-882530-00-4). Te bestellen via Tasso NL.
Volume II “Special Instances of Altered State Work:
- chapter I: Etheridge, Bontenbal & Noordegraaf, Findeisen
- chapter II: Findeisen, Givens
- chapter III: Blake, Woolger, Denning
- chapter V: Etheridge, Lamb
- chapter VI: Crabtree, Lucas, Bontenbal & Noordegraaf, Naysmith, Denning
- de syllabus en overig uitgereikt cursusmateriaal.
Het gemiddelde moet 6 zijn.
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1.3. Praktisch examen
1.3.1 Sessie onder supervisie
Voor je praktisch examen doe je een sessie met een cliënt ter plekke en wordt je beoordeeld door
een supervisor.
De cliënt is de eerste keer een medestudent, tijdens het tweede examen een externe cliënt .
Deze laatste is iemand die je medestudent heeft meegebracht .
Je hebt maximum 2 u , voor- en nagesprekken inbegrepen.
Zie ook Cursusreglement.
Waar wordt naar gekeken:
– contactlegging met de cliënt gedurende heel de sessie
– macrostructuur van de sessie : opbouw en methodes
– microstructuur: gebruik ingezette methodes
– beheersing van de methodes
Het gemiddelde moet 6 zijn.
1.3.2. Eindverslag
Uiterlijk 3 weken voor de diplomadag levert de student de eerste 2 jaren een verslag in van een
sessie die hij zonder begeleiding aan iemand buiten de opleiding heeft gegeven.
Het staat de student vrij om iemand naar eigen keuze te nemen maar het is aan te raden geen al te
bekende hier voor te vragen. Een sessie met iemand die men niet kent of niet goed kent gaat veel
gemakkelijker. Bij een bekende is het moeilijker om de sessie zuiver te houden, strakker te leiden
en bij een pijnlijke of mislukte sessie heeft dit grotere consequenties.
Het verslag wordt woordelijk uitgetypt en wordt anoniem ingeleverd. .
Inhoud:
– introductie met enkele gegevens over de cliënt;
– samenvatting van het voorgesprek;
– het contract;
– de uitgeschreven sessie;
– samenvatting van het nagesprek– analyse van de sessie.
Het eindverslag van het 1ste jaar gaat voornamelijk over een regressie in het huidig leven en moet
minstens een 6 behalen.

1.4 Overige voorwaarden
– verzuim van maximaal 2 lesdagen;
– voldaan aan de huiswerkverplichtingen:
- tweemaal therapeut (met uitgeschreven verslagen ingeleverd uiterlijk 4 weken na de sessie);
- tweemaal cliënt;
- tweemaal waarnemer;
– actieve deelname aan groepssessies;
– éénmaal een demosessie ondergaan;
– leertherapie van minimum 6 sessies volgen;
– aanwezigheid tijdens de praktische examens van de anderen.
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1.5. Herkansingen
Bij gemiste verplichtingen en of onvoldoendes, geldt het volgende:
– wie een praktisch examen mist of een gemiddeld onvoldoende heeft, moet deze inhalen.
– wie een theoretisch examen over wilt doen kan bij een volgend meedoen, is het gemiddeld
cijfer 5, dan gaat de student voorlopig over maar dient een herexamen te doen
– een eindverslag kan eenmalig overgedaan worden
– gemiste lesdagen worden het jaar daarop ingehaald.
Er zijn kosten verbonden aan een herkansing:
– theoretisch examen: 60 euro
– praktisch examen: 90 euro
– eindverslag: 60 euro.
Als aan alle voorwaarden zijn voldaan, dan ontvang je een certificaat met een cijferlijst .
Dit certificaat geeft toegang tot het 2de jaar.
Het blijft 3 jaar geldig.

2. Overgangscriteria van het 2de naar het 3de jaar
2.1. Persoonlijk functioneren
Er wordt gelet op het volgende:
– denkniveau hoger middelbaar;
– eigen regressiebelevingen;
– ruimdenkendheid;
– naast het positieve ook openstaan voor het minder positieve;
– kennis eigen grenzen en respect voor de grenzen van van de anderen;
– emotionele en mentale stabiliteit en/of de bereidheid hieraan te werken;
– openheid voor reflectie eigen functioneren;
– verantwoordelijkheid naar eigen en andermans materiaal en anonimiteit;
– naleving gedragscode.
Zowel de student als de hoofddocent kan tot conclusie komen dat de voortzetting van het jaar,
onvoldoende zinvol is. Dit gebeurt steeds in overleg met de mentor en kan ten alle tijde gebeuren.
Gesprekken met de mentor kunnen elk lesweekend plaatsvinden.
2.2. Schriftelijk examen
Er zijn 2 schriftelijke examens volgens de open boekmethode. De student heeft hiervoor 2 weken
de tijd. De data waarop deze per mail worden doorgestuurd en de uiterlijke inleverdata, staan op
het lesprogramma vermeld.
Uiterlijk 3 weken na de inleverdatum worden de resultaten bekend gemaakt.
Her 3de examen wordt tijdens de les gemaakt en krijgt de student 1u30 de tijd om deze af te
leveren.
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Te kennen delen
- 1ste examen: Inzicht in Reïncarnatie: Dam, Hans ten “Reïncarnatie: denkbeelden en ervaringen.
(Ommen, Tasso, 2002), ISBN 90-75568-13-4
- 2de examen: Reïncarnatietherapie
– Dam, Hans ten “Catharsis, Integratie en Transformatie: Handboek Transpersoonlijke
Regressietherapie (Ommen, Tasso, 2013) Hoofdstuk 8 behalve paragraaf 8.2, 10,11 en 12.
– Lucas Ph.D., Winifred “Regression Therapy. A Handbook for professionals.”
Volume I: Past Life Therapy: chapters 1,4 t/m 10, 13 en 16.
Volume II: Special Instances of Altered State Work: chapter IV: Introduction, Whitton, Lucas.
– De syllabus en overig uitgereikt materiaal.
– Tenminste 1 van de volgende boeken:
– Maesen, Ronald van der & Rob Bontenbal “Handboek Reïncarnatietherapie (Leusden,
Tijdstroom, 2002) ISBN 90 5898 037 5).
– Netherton, Morris & Nancy Shiffrin “Past LivesTherapy” (New York, Morrow, 1978)
ISBN 0-688-03298-2. Vertaald als “De geschiedenis herhaalt zich. Genezen aan vorige levens.”
(te bestellen via Tasso NL) Rotterdam, Lemniscaat, 1980.
– Newton, Michael, Ph.D. “Journey of Souls. Case Studies of life between lives .”
(Fifth revised edition, St Paul, Llewellyn, 1996) ISBN 1-56718-485-5.
– Tomlinson, Andy “ Healing the Eternal Soul: Insights from Past-Life and Spiritual Regressions.”
(Ropley, O Books, 2005) ISBN 1-905047-41-X.
– Van der Maesen Ronald “Terugkeer van de Ziel: naar een vierdimensionaal mensbeeld.”
(Dwingeloo, Kavanah, 2010).
– Woolger, Roger J. “ Other Lives, Other Selves. A Jungian Therapist Discovers Past
Lives (New York, Doubleday, 1987) ISBN 0-553-34595-8.
(“Herinnering. Een Jungiaans therapeut ontdekt vorige levens”/Rotterdam,Lemniscaat, 1991)
– 3de examen: Praktisch inzicht: dit gaat algemeen over het praktisch geleerde van de eerste 2
cursusjaren. Ter voorbereiding kunnen de case-besprekingen van de lessen, de student hierop
voorbereiden.
Het gemiddelde moet 6 zijn.
2.3. Praktisch examen
2.3.1 Sessie onder supervisie
Voor je praktisch examen doe je een sessie met een cliënt ter plekke en word je beoordeeld door
een supervisor.
De cliënt is de eerste keer een medestudent, tijdens het tweede examen een externe cliënt.
Deze laatste is iemand die je medestudent heeft meegebracht.
Je hebt maximum 2 uur, voor- en nagesprekken inbegrepen.
Zie ook Cursusreglement.
Waar wordt naar gekeken:
– contactlegging met de cliënt gedurende heel de sessie;
– macrostructuur van de sessie: opbouw en methodes;
– microstructuur: gebruik ingezette methodes;
– beheersing van de methodes;
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Het gemiddelde moet 6 zijn.

2.3.2. Eindverslag
Uiterlijk 3 weken voor de diplomadag levert de student de eerste 2 jaren een verslag in van een
sessie die hij zonder begeleiding aan iemand buiten de opleiding heeft gegeven.
Het staat de student vrij om iemand naar eigen keuze te nemen maar het is aan te raden geen al te
bekende hier voor te vragen. Een sessie met iemand die men niet kent of niet goed kent gaat veel
gemakkelijker. Bij een bekende is het moeilijker om de sessie zuiver te houden, strakker te leiden
en bij een pijnlijke of mislukte sessie heeft dit grotere consequenties.
Het verslag wordt woordelijk uitgetypt en wordt anoniem ingeleverd.
Inhoud:
- introductie met enkele gegevens over de cliënt;
- samenvatting van het voorgesprek;
- het contract;
- een uitgeschreven sessie;
- samenvatting van het nagesprek;
- analyse van de sessie.
Het eindverslag van het 2de jaar gaat voornamelijk over een regressie naar het vorig leven en moet
minstens een 6 behalen.
2.4 Overige voorwaarden
- verzuim van maximaal 2 lesdagen;
- voldaan aan de huiswerkverplichtingen:
- tweemaal therapeut (met uitgeschreven verslagen;
- ingeleverd uiterlijk 4 weken na de sessie);
- tweemaal cliënt;
- tweemaal waarnemer;
- actieve deelname aan groepssessies;
- éénmaal een demosessie ondergaan;
- leertherapie van minimum 6 sessies volgen;
- aanwezigheid tijdens de praktische examens van de anderen.
2.5. Herkansingen
Bij gemiste verplichtingen en of onvoldoendes, geldt het volgende:
- wie een praktisch examen mist of een gemiddeld onvoldoende heeft, moet deze inhalen.
- wie een theoretisch examen over wilt doen kan bij een volgend meedoen, is het gemiddeld
cijfer 5, dan gaat de student voorlopig over maar dient een herexamen te doen
- een eindverslag kan eenmalig overgedaan worden
- gemiste lesdagen worden het jaar daarop ingehaald.
Er zijn kosten verbonden aan een herkansing:
- theoretisch examen: 60 euro
- praktisch examen: 90 euro
- eindverslag: 60 euro.
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Als aan alle voorwaarden zijn voldoen, dan ontvang je een certificaat met een cijferlijst .
Dit certificaat geeft toegang tot het 3de jaar.
Het blijft 3 jaar geldig.

3. Diplomavoorwaarden eind 3de jaar
3.1. Algemene voorwaarden
- Het geven van een complete leertherapie van tenminste 6 sessie aan een 1ste en/of 2de jaars
student.
- Van iedere sessie wordt een kort verslag ingeleverd.
- Bijwonen lessen Professionaliteit.
- Tenminste 5 nascholingen en/of workshops gevolgd te hebben,
3.2 Scriptie
- Uiterlijk 6 weken voor de diplomadag , levert de 3de jaars student een scriptie in. Dit kan
digitaal of via een uitgeschreven tekst.
De bedoeling is dat de scriptie een bijdrage levert aan de kennis van en het inzicht in de materie
van Transpersoonlijke Regressie.
- Het onderwerp dient ten laatste tegen eind oktober van het 3de jaar aan de hoofddocent
worden medegedeeld.
- Het staat de student vrij om al of niet de scriptie te bespreken met 1 van de docenten . Het is
echter wel aan te raden dit te doen daar feedback helpt om de scriptie tot een goed einde te
brengen en het meetelt in de waardering om het diploma te behalen.
- De auteur presenteert zijn scriptie tijdens een speciaal hier voorziene dag gedurende een 10-tal
minuten. Meestal een paar weken voor de diplomadag.
3.3 Extra voorwaarden Nederland
Voor studenten die in Nederland een praktijk willen uitoefenen of voor diegenen met interesse,
komt het volgende er bij:
medische basiskennis (vrijstelling mogelijk op basis van eerder behaalde diploma's).
4. Overige algemene bepalingen
4.1. Examencommissie
De examencommissie bestaat uit 3 docenten van ATRB en/of Tasso en de mentor.
De leden bestaan uitsluitend uit diegenen die ook het praktisch examen mee afneemt met als
surplus de mentor die instaat voor het persoonlijk proces.
Bij het theoretisch examen zullen steeds 2 leden , onafhankelijk van elkaar cijfers geven en nadien
overleggen.
4.2 Bezwaar
Indien een student niet akkoord is met de punten, kan hij een gemotiveerd bezwaar indienen.
Zie ook klachtenreglement.
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4.3. Studiepauze
Voorwaarden waaraan men volgens de certificaten heeft voldaan, blijven 3 jaar geldig.
Afhankelijk van waar en wanneer de student een pauze inlast, kan ATRB de student vragen de
draad op te pikken waar hij gestopt is.
Een volledig jaar opnieuw overdoen, kan aan de helft van het tarief. Op voorwaarde dat het
volledig tarief de 1ste keer volledig werd betaald. Of a rato daarvan.
Indien persoonlijke of financiële omstandigheden een pauze rechtvaardigen, dan is het mogelijk
een aangepast programma te volgen. In overleg met de student en de mentor wordt er dan een
gezamenlijk overleg met ATRB georganiseerd.
4.4. Bewaartermijn en privacy
Alle examens, beoordelingen, ingeleverde verslagen en eventueel ander materiaal, blijven
maximaal 5 jaren na afloop van een cursusjaar in beveiligde bestanden.
Het copyright van de scriptie ligt bij de schrijver. ATRB is desgewenst gerechtigd scripties te
gebruiken voor wetenschappelijke of opleidingsdoeleinden.
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