
Kosten Lang Traject 
 
De kosten zijn afhankelijk van de keuzes die je als deelnemer maakt. Om hier 
wat meer inzicht in te geven zie je onderstaande 3 rekenvoorbeelden.  Andere 
keuzes zijn mogelijk. Alle voorbeelden voldoen aan onze eindnormen. Als je 
het hele Lange Traject bij ons volgt geven we een korting van 10 % op de 
vervolgopleiding en de themadagen (vanaf jan 2015 gevolgd).  Deze korting is 
in het rekenoverzicht verwerkt.  
Opgelet: 

• De kosten voor de retraite, supervisie en de deelnemerstraining zijn 
niet opgenomen. Om hier een inzicht in te krijgen kun je in de laatste 
tabel kijken.   

• Mocht je op grond van vooropleiding vrijstelling hebben van 
themadagen dan wordt een en ander goedkoper. 

• Heb je al een opleiding ACT of Positieve Psychologie bij ons gedaan 
dan telt dit als 2 keuze themadagen mee. Dan wordt een en ander 
goedkoper.  

 
De opleidingsdagen  
 
Rekenvoorbeeld A  B C 
8-daagse basisopleiding (keuze) 
 

  1650 

7-daagse intensieve basisopleiding of 14 avonden opleiding 
(keuze) 

 1350  

6-daagse intensieve basisopleiding (keuze) 
  

1250   

4-daagse vervolgopleiding  (verplicht) 
 

825 825 825 

4-daagse vervolgopleiding (verplicht) 
 

825 825 825 

2-daagse Inquiry Intensive  (verplicht) 
 

275 275 275 

1-daagse cognitieve psychologie(verplicht) 
 

150 150 150 

1-daagse mindfulness in bewegen (verplicht) 
 

135 135 135 

2-daagse mindfulness en eten  (lid VVM) (keuze) 
 

250   

1-daagse psychopathologie voor mindfulness trainers (keuze) 
 

175   

2-daagse working with intensity (keuze) 
 

 375  

1-daagse mindfulness en werk (keuze) 
 

175  175 

2-daagse mindfulness en ouderen (keuze) 
 

 385  

3-daagse mindfulnes for children (keuze) 675 euro 
 

   

3-daagse mindfulness en compassie (keuze) 625 euro 
 

   

4-daagse mindfulness in communicatie (keuze) 825  
 

   

3-daagse mindfulness teacher training workspace 750   750 
Korting 10 % op vervolgopleiding en themadagen 281 297 313,50 
    
Kosten opleiding (afgerond) 3780 4020 4470 
 



 
 
Extra kosten  
 Verschillende aanbieders SeeTrue tarief 
3 uur supervisie Tarieven tussen 50 en 250 euro per uur  80 euro per uur 
Retraites 7 etmalen   Zeer uiteenlopende prijzen 400 ex overnachting 
Deelnemer training 200 tot 600  euro 300 euro 
 
 
Terug naar Kosten mindfulness opleidingen SeeTrue 

https://www.mindfulness-opleiding.nl/nl/kosten
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