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Welke accreditaties heeft deze Masterclass? 
Lichaamsgericht werkende psychologen NIP: 36 uur. waarvan 6 uur algemeen, 
10 uur diagnostiek en 20 uur interventievaardigheden. 

In deze masterclass leer je: 
❖ Stap voor stap in kaart te brengen hoe iemand zijn 7 vitale 

kwaliteiten op fysiek, emotioneel en mentaal level benut, zowel in 
balans als in disbalans; 

❖ (Zijns)kwaliteiten, competenties en eventuele blokkades neutraal en 
onbevooroordeeld waar te nemen;  

❖ De methodieken specifiek toe te passen op werkgerelateerde 
vragen en levensvragen. 

❖ Cliënten contact te laten maken met hun eigen hulpbronnen om hun 
potentieel ten volle te gaan benutten. 

❖ Systematisch te werken met de 4 fasen-methodiek van het 7-
kwaliteitenpalet®
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Masterclass level 2  
7-kwaliteitenpalet® 

10-11 mei, 7-8 juni, 5-6 juli 2021

In deze masterclass worden de vaardigheden en methodieken uit level 1 verder verdiept 
en geïntegreerd. Je leert balans en disbalans herkennen tussen en binnen de 
verschillende lichaamssegmenten op fysiek, emotioneel en mentaal niveau en daarop 
interveniëren door middel van een uniek instrument: Het 7-kwaliteitenpalet®. 

Ieder mens gebruikt zijn palet aan kwaliteiten op een unieke manier. De werkwijze van het 
7-kwaliteitenpalet® maakt direct inzichtelijk op welke wijze mensen hun kwaliteiten 
inzetten. Ook kunnen mensen aan de hand van het palet hun eigen antwoorden op een 
concrete (werk)vraag, dilemma of levensthema ontdekken. Het is een krachtig instrument, 
dat de weg vrijmaakt naar meer balans en dat je in allerlei coachings- en trainingssettings 
kunt gebruiken.  



Deze masterclass is inclusief de Toolbox 7-kwaliteitenpalet® en de 
Blocnote 7-kwaliteitenscan©. Deze krijg je uitgereikt op de eerste 
dag van de training, evenals de aanbevolen literatuur en de 
instructie voor het competentieverslag. 

De Toolbox geeft je het methodische en praktische gereedschap om de kwaliteiten van 
de 7 levenscentra direct toe te passen in je werk: methodische 4-fasenopbouw, alle 
toepassingen waaronder die voor werk- en privéproblematiek, handleidingen voor 
voorbereiding, intake, kaarten van alle kwaliteiten en polariteiten, en 
interventies. 

De Blocnote is een handige tool voor je bevindingen en suggesties 
gedurende een 7-kwaliteitenscan© met je cliënt. Met doordrukvellen, zodat 
zowel jij als je cliënt over de scan kunnen beschikken. 

Het 7-kwaliteitenpalet® is ontwikkeld door Annet van Laar, auteur van het boek ‘Van binnen weet 
je alles’ en oprichter van de opleiding De psychologie van het Lichaam. De teksten, afbeeldingen 
en het cursusmateriaal behorende bij het 7-kwaliteitenpalet® vallen onder haar auteursrecht en 
hierop is copyright van toepassing. 

Praktische info 6-daagse masterclass 7-kwaliteitenpalet® 
Voor:  Begeleiders, coaches, trainers, loopbaanbegeleiders en    

 psychologen, die de 6-daagse Masterclass level 1    
 Lichaamswijsheid herkennen en toepassen hebben gevolgd. 

Niveau:  HBO+  
Opleider:  Tessa Harts 
Data:  10-11 mei, 7-8 juni, 5-6 juli 2021 
Tijd:  9.30 – 17.00 uur 
Locatie:  Conferentiecentrum Samaya  
Trainingskosten: € 1.995,- 

 Dit is inclusief Toolbox 7-kwaliteitenpalet® en Blocnote  
 7-kwaliteitenscan©, feedback op je competentieverslag en    
 certificaat. 

Verblijfskosten:  € 201,- (Voor 6 uitgebreide lunches, koffie, thee, versnaperingen) 
Tussentijds:  2 intervisiebijeenkomsten 
Na afloop:  Bij minimaal 90% aanwezigheid en voldoende bevonden    

 competentieverslag ontvang je een certificaat. Het verslag moet   
 binnen 3 weken na de laatste trainingsdag worden ingeleverd. Je   
 krijgt vervolgens feedback op je verslag binnen 3 weken. 

Studielast:   De studielast van de masterclass level 2 - 7-kwaliteitenpalet® is   
 ongeveer 60 uur (trainingsdagen, intervisie en aanbevolen    
 literatuur). De gemiddelde studielast per week is 60/12= 5 uur. 

Vrijstellingen:  Er worden geen vrijstellingen verleend. 
Opgave:   Via de website of via info@depsychologievanhetlichaam.nl 

www.depsychologievanhetlichaam.nl


