
 
 
Coby	  over	  de	  opleiding	  PRT:	  ‘Heel	  mooi	  traject	  en	  proces.	  Veel	  inzicht	  en	  ervaringen.	  Geleerd	  om	  uit	  
de	  dynamiek	  van	  het	  kind	  te	  komen,	  haar	  te	  zien,	  te	  laten	  uiten	  en	  de	  juiste	  plek	  te	  geven.	  Begin	  
gemaakt	  met	  meditatief	  aanwezig	  te	  zijn,	  dat	  iets	  er	  mag	  zijn	  zonder	  er	  iets	  mee	  te	  willen.	  Helder	  
zicht	  op	  wat	  er	  speelt.	  Dankbaar	  voor	  het	  veld.’	  
	  
René	  over	  de	  opleiding	  PRT:	  ‘Dit	  tweede	  jaar	  heb	  ik	  ervaren	  hoe	  ingenieus	  het	  geheel	  in	  elkaar	  steekt.	  
Eigenlijk	  schieten	  woorden	  te	  kort.	  Een	  poging:	  magisch,	  voedend,	  spiegelend,	  	  bron	  van	  groei.	  Aan	  
het	  einde	  van	  het	  eerste	  jaar	  werd	  aangegeven	  dat	  we	  het	  tweede	  jaar	  meer	  de	  volwassene	  zouden	  
zien.	  Het	  is	  heel	  mooi	  om	  dat	  volledig	  te	  hebben	  mogen	  voelen.’	  
	  
Nolda	  over	  de	  docenten:	  'Ik	  heb	  de	  docenten	  als	  heel	  zorgvuldig	  ervaren	  die	  alles	  goed	  in	  de	  gaten	  
hadden.	  Dit	  creëerde	  voor	  mij	  veel	  veiligheid.	  Ze	  waren	  deskundig	  en	  aards.	  Ik	  vond	  het	  fijn	  dat	  het	  
niet	  zweverig	  is'.	  
	  
Petra	  over	  een	  workshop:	  'Wat	  ik	  sterk	  vond	  was	  de	  groepsdynamiek,	  't	  gevoel,	  de	  vrijheid	  en	  
openheid.'	  
	  
Carla	  over	  een	  workshop:	  'Fijn,	  inspirerend,	  warm.	  Cadeau!!.	  En	  het	  eten	  was	  heerlijk.'	  
Wim:	  'Alles	  goed,	  was	  allemaal	  nieuw	  voor	  mij.	  Dank	  voor	  deze	  ervaring!	  Ik	  kom	  terug!'	  
	  
Johan	  over	  de	  opleiding	  PRT:	  'Steunend	  in	  mijn	  persoonlijke	  zoektocht.	  Prikkelend,	  schurend,	  sturend,	  
enthousiasmerend,	  confronterend,	  soms	  fijn	  en	  zoet	  maar	  ook	  bitter	  en	  zuur.	  Misschien	  wel	  de	  juiste	  
spiegel	  waarin	  ik	  mij	  eigen	  proces	  mocht	  projecteren.	  Natuurlijk	  ook	  lerend	  en	  inzicht	  gevend'.	  
	  
Marjan:	  'Als	  een	  rollercoaster	  van	  gevoelens,	  emoties	  en	  verlangen.	  Het	  kwam	  allemaal	  langs	  en	  het	  
heeft	  me	  bewust	  gemaakt	  van	  oude	  dingen	  die	  spelen.	  Door	  de	  bedding	  van	  de	  groep	  en	  het	  
vertrouwen	  is	  dit	  stukje	  bij	  beetje	  losgekomen.	  Voor	  mij	  was	  de	  opleiding	  zeer	  waardevol	  en	  
verrijkend.	  Ik	  ga	  met	  geweldige	  tools	  de	  wereld	  in.	  	  
	  
Susan:	  'Sterke	  punten	  vond	  ik:	  veiligheid,	  assistenten	  &	  goede	  liefdevolle	  begeleiding	  docenten,	  vaste	  
groep,	  fijne	  sfeer	  met	  aandacht	  voor	  plek	  (veel	  natuur)	  &	  en	  rituelen,	  avonden	  met	  vuur,	  film	  of	  
dansen.	  Ook	  de	  begeleiding	  buiten	  de	  blokken	  om.	  Niet	  te	  schools,	  eerst	  twee	  jaar	  zelf	  ervaren.	  Er	  
wordt	  uitgegaan	  van	  het	  zelfhelend	  vermogen	  van	  mensen.	  
	  
Caroline:	  'Fijn	  dat	  de	  trainers	  zo	  benaderbaar	  zijn’.	  


