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Informatie over de opleiding tot 

Register Stress-interventie Expert,  

STI® expert, 

of  

NCC® expert  

 

Q3 2023 

 
 
Inleiding  
Happy Brain® Clinics heeft voor mensen met psychische klachten1 (bijv. verminderde mentale 

weerbaarheid, trauma gerelateerde klachten, stress gerelateerde klachten, burnout) een effectieve, 

evidence based behandeling ontwikkeld. Deze behandeling bestaat uit een set van interventies 

waarbij de nieuwste inzichten op het gebied van neurofysiologie, de werking van het onbewuste 

brein en van intergenerationele overdracht met elkaar worden gecombineerd.  

In de afgelopen 8 jaar is gebleken dat ruim 95% van de klanten door de behandeling snel en blijvend 

herstellen van hun (stress gerelateerde) klachten of burnout. Hierdoor kan uitval worden 

voorkomen. Als iemand al is uitgevallen met psychische klachten of een burnout, kan de 

verzuimduur met minimaal 50% worden verkort.  

 

 

Inhoud opleiding 
De opleiding bestaat uit 3 modules die los van elkaar gevolgd kunnen worden.  

De 3 modules tezamen leiden op tot Register stress-interventie expert  

Module I Theoretisch kader  

Competenties van een expert  

Neurofysiologie van stress 

Polyvagaal theorie 

Module II  Subliminal Transformation & Integration (STI®) 

Module III  Neuro Circle Constellation (NCC®) 

 

 

 
  

 
1 Wij richten ons op psychische klachten niet zijnde psychiatrische klachten.  
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Module I - Stress 
Theoretisch kader, neurofysiologie van en interventies bij stress, polyvagaal theorie, en 

competenties van een expert 

 

Resultaat 

Fysiologie van stress, herkennen van stressreacties, en kennis van interventies om de fysiologische 

en mentale stressreacties te doorbreken. 

Kennis van de competenties van een expert, en het verschil tussen een expert en een coach  

Inhoud  

- Fysiologie van het brein 

- De nieuwste neurowetenschappelijke inzichten (bijv. effecten van stress of traumatische 

gebeurtenissen op het brein, neuroplasticiteit en ‘bad clusters’) 

- Soorten stress en fysieke reacties  

- Polyvagaal theorie (volgens S. Porges)   

- Fysiologie van het zenuwstelsel  

- Interventies om ‘stress feedback-mechanisme’ te reguleren  

- Competenties van een STI® expert, NCC® expert, en Register Stress-interventie Expert  

 

Toelichting  

Allereerst wordt de basis, het theoretisch kader waarop de methodiek van Happy Brain® Clinics is 

gebaseerd, toegelicht. Daarna volgt de theorie over stress. Wat is stress, wanneer is het functioneel 

en wanneer toxisch, en hoe voorkom je dat je in een neerwaartse spiraal terecht komt? Je leert hoe 

lichaam, geest en stress elkaar beïnvloeden en wat je kunt doen om deze spiraal te doorbreken. Er 

wordt apart aandacht besteed aan de Polyvagaal theorie volgens S. Porges. Deze theorie is 

ontwikkeld op basis van het feit dat 1 zenuw (Nervus Vagus) de emotionele en fysieke stress 

responses aanstuurt. Je leert hoe stressreacties, gedrag en sociale interacties met elkaar 

samenhangen, wat de rol van de nervus vagus is, hoe je een overspannen nervus vagus herkent en 

welke interventies je toe kunt passen om deze zenuw te reguleren.   

Daarnaast leer je welke competenties bij een stress-interventie expert passen, en wat het verschil is 

tussen een expert en een coach. 

 

Module II – STI® 
STI® (Subliminal Transformation & Integration) 

Deze module leidt op tot STI® expert 

 

Resultaat   

Zelfstandig uitvoeren van de STI® 

 

Inhoud  

- Universele wetten en wetenschappelijke grondslag van de STI® 

- Script en handelingen  

- Oefenen    
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Toelichting STI® 

Tijdens een STI® wordt het onbewuste brein van de klant ‘opgeruimd’ met als resultaat dat de 

triggers die stress of andere klachten veroorzaken zijn verdwenen.  

De STI® is gebaseerd op het gegeven dat alles wat een mens meemaakt wordt opgeslagen in het 

(onbewuste) brein. Vooral negatieve ervaringen bepalen in grote mate wie iemand is, hoe hij/zij 

reageert en wat hij/zij uitstraalt.  

Tijdens de STI® stel je aan de hand van een uitgebreid script vragen aan de klant en spoor je 

onbewuste overtuigingen en gebeurtenissen op, die je vervolgens met een bepaalde handeling 

weghaalt. De klant ligt hierbij op een behandeltafel zodat hij/zij minder de neiging heeft om vanuit 

zijn/haar ratio op de vragen te reageren. 

De STI® is een eenmalige sessie die ongeveer 2,5 uur duurt. Het resultaat is dat (on)bewuste 

patronen en levensthema's ('het lijkt wel alsof ik altijd mensen aantrek die ….') zijn verdwenen.  

Klanten voelen zich na de sessie lichter, leger en meer ontspannen, en in de loop van de weken / 

maanden na de STI® wordt duidelijk wat er in hun leven is veranderd.  

 

Voorafgaand aan deze module onderga je zelf een STI®.  

Zodra je les hebt gehad over de STI® kun je deze niet meer (of minder makkelijk) onbewust 

ondergaan, en daarom wordt deze sessie gepland vóór de STI® lesdagen.   

 

Module III – NCC® 
NCC® (Neuro Circle Constellation)  

Deze module leidt op tot NCC® expert  

 

Resultaat  

Zelfstandig uitvoeren van een NCC® 

 

Inhoud  

- Kennis van systemische principes  

- Het verschil tussen symptomen en patronen 

- Eerste, tweede en derde orde interventies  

- Oefenen  

 

Toelichting  

De NCC® is gebaseerd op de principes van het systemische gedachtengoed en de intergenerationele 

overdracht van problemen. Mensen zijn altijd onderdeel van meerdere systemen, en in de NCC® 

wordt gekeken of die systemen in balans zijn en of er sprake is van belemmerende patronen.   

Uniek aan de NCC® is dat er meerdere thema’s tegelijk worden behandeld. Door de specifieke 

werkvorm wordt snel duidelijk wat de onderlinge relaties tussen de thema’s is. Daarmee is de NCC® 

een meervoudige systemische constellatie (in tegenstelling tot een zgn. familieopstelling, waarbij 

vaak 1 thema per keer wordt behandeld).  

De systemische interventies die worden gepleegd hebben groot en meestal blijvend effect in het 

dagelijkse leven.  

De NCC® is een 1-op-1 werkvorm en duurt 3 – 4 uur aaneengesloten. 
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Module I, II en III – Register Stress-interventie Expert 
De 3 modules tezamen vormen de opleiding tot Register Stress-interventie Expert (RSIE). Dit is een 

unieke post-HBO beroepsopleiding die nergens anders ter wereld wordt aangeboden.  

‘Register’ is een beschermd predicaat dat wordt uitgegeven door CPION in opdracht van de Stichting 

Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO). Het geeft aan dat de gevolgde opleiding positief is 

beoordeeld op marktrelevantie, niveau, kwaliteit van het programma, actualiteit van de inhoud en 

structuur. De student wordt na diplomering opgenomen in het Abituriëntenregister dat door CPION 

wordt gevoerd.  

Als Register Stress-interventie Expert voer je zelfstandig de door Happy Brain® Clinics ontwikkelde 

set van interventies uit bij mensen die psychische of stress gerelateerde klachten ervaren.  

 

 

Toelatingseisen en -procedure 
Je hebt een HBO denk- en werkniveau en meer dan 5 jaar werkervaring.  

Je bent in balans, en beschikt over voldoende levenservaring en een warm hart zodat je niet alleen 

de juiste interventies kan bieden, maar ook voldoende wijsheid en ervaring hebt om in te spelen op 

andere - onverwachte - vragen van de klant. 

 
Toelating tot de opleiding is afhankelijk van het opleidingsniveau en werkervaring; toetsing vindt 
plaats obv CV (afgeronde opleidingen). 

 

 

Persoonlijke ontwikkeling 
Behalve dat je tijdens de opleiding de nodige kennis en vaardigheden opdoet, blijkt dat de opleiding 

(met name module II en/of III) een groot, positief effect heeft op de manier waarop je in het leven 

staat, ook als die manier op dit moment voor jou helemaal goed is. Je komt (nog meer) in balans en 

staat na de opleiding (nog meer) in je eigen kracht. Dit effect wordt veroorzaakt doordat de 

interventies ook op jouzelf worden toegepast; je ondergaat vóór de start van module II een STI®, en 

in module III worden in oefensessies systemische interventies toegepast op situaties uit je eigen 

leven.  

Uiteraard gebeurt dit onder de deskundige leiding van de docenten, zodat er geen schadelijke 

effecten op kunnen treden. 

Hoewel het positieve effect van de opleiding vaak groot is, is de opleiding nadrukkelijk niet bedoeld 

als therapievorm voor iemand die stress heeft of niet in balans is. 

 

 

Studiebelasting en inhoud 
De totale opleiding omvat 160 contacturen; 20 les- en praktijkdagen en is als volgt opgebouwd: 

Module I 16 contacturen; 2 les- en praktijkdagen  

Module II 64 contacturen; 8 les- en praktijkdagen 

Module III 64 contacturen; 8 les- en praktijkdagen  

Examen  16 contacturen; 2 les- en praktijkdagen (voor degenen die de hele opleiding volgen) 
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De totale SBU (studiebelastingsuren) bedraagt 660 uur; naast 160 contacturen ook 500 uur 

zelfstudie (syllabus en literatuur) en het oefenen van vaardigheden buiten de praktijkdagen. 

 

 

Eindtermen en diplomering opleiding Register Stress-interventie expert 
Eindtermen  

▪ Je hebt algemene kennis over psychische (niet zijnde psychiatrische) problemen en 

uitingsvormen, stress, burnout en ontspannen, stressinterventies, en je beheerst alle 

onderwezen stress-interventies. 

▪ Je hebt kennis van de wetenschappelijke onderbouwing van neurofysiologie, stress en 

stressinterventies en kan deze actief reproduceren.  

▪ Je bent in staat om te beoordelen of de interventies passend zijn voor de vraag van de klant.  

▪ Je bent tevens in staat om vragen van klanten die buiten de scoop van de aangeboden 

lesstof vallen, te signaleren en adequaat te beantwoorden dan wel te adresseren bij andere 

zorgprofessionals van andere disciplines. 

▪ Je hebt een basishouding die past bij de functie van Stress-interventie Expert. 

 

Diplomering  

Indien je alle modules hebt gevolgd en je de titel Register Stress-interventie expert wilt voeren, kun 

je aan na module III examen doen. Dit bestaat uit een theoretisch en praktisch examen. 

De toetsing van de cognitieve kennis geschiedt door middel van een examen bestaande uit open en 

meerkeuzevragen. 

Toetsing van de praktische vaardigheden geschiedt door het uitvoeren van een STI® en een NCC® bij 

een klant, deels in aanwezigheid van een docent.  

Tevens schrijf je een leerverslag gebaseerd op de competenties van de RSIE en jouw ontwikkeling 

tijdens de opleiding. Dit deel wordt beoordeeld op de mate van zelfreflectie. 

Alle examendelen en het leerverslag dienen met een voldoende te zijn beoordeeld om het diploma 

Register Stress-interventie Expert te ontvangen. 

 

 

Locatie   
De opleiding wordt gegeven bij : 

Happy Brain® Clinics  

Biltseweg 8  

3735 MC Bosch en Duin 

 

 

Planning en kosten 
De lesdagen zijn 1x per maand op donderdag en vrijdag. De opleiding start in september 2023.  

De data worden uiterlijk januari 2023 bekend gemaakt.  
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 donderdag en vrijdag kosten per module 
kosten totale opleiding 

incl. examen  

Module I  1 blok (2 dagen) 599,- excl. 21% BTW 

5495,-   

ex 21% BTW 

 

Module II 4 blokken (8 dagen) 2399,- excl. 21% BTW  

Module III 4 blokken (8 dagen)  2399,- excl. 21% BTW  

Examen (*) 1 blok (2 dagen)  599,- excl. 21% BTW 

(*) Het examen is niet verplicht en alleen voor degenen die alle modules hebben gevolgd.  

 

De kosten zijn inclusief: 

- uitgebreide syllabus 

- tijdens de lesdagen lunch, koffie, thee, etc.  

- tussendoor altijd de mogelijkheid om contact te hebben met de docenten voor vragen, 

feedback, etc.  

- (praktijk)examen aan het einde van de opleiding 

- na diplomering opname in het Abituriëntenregsiter van CPION 

  

De kosten zijn exclusief 500,- (excl. 21% BTW) voor het ondergaan van een STI® sessie voorafgaand 

aan module II.  

 

De modules gaan door bij minimaal 6 deelnemers.  

Het maximum aantal deelnemers bij module II en III is 9, zodat iedereen bij het oefenen voldoende 

aandacht krijgt.  

 

 

Na de opleiding 
Gediplomeerd Register Stress-interventie Experts kunnen lid worden van de Beroepsorganisatie voor 

Stress-interventie Experts (BOSIES). 

 
 
Docenten 
Caro Botman MSM, transpersoonlijk psycholoog  

o Module I en II  

De STI® is gebaseerd op een behandeling die is ontwikkeld door Ken Page. Caro heeft deze 

behandeling met toestemming van Ken vertaald naar een zeer effectieve stress-interventie voor de 

zakelijke doelgroep. 

Caro is de enige ter wereld die van Ken Page de bevoegdheid heeft om de STI® te onderwijzen.  

 
  



 
 

 7 

drs Ellen Botman MBA, neurosocioloog, psycholoog 

o Module III  

Ellen heeft meerdere systemische opleidingen gevolgd en ook zelf gegeven. Zij heeft in het verleden 

de geaccrediteerde opleiding Denken en werken vanuit systemisch perspectief ontwikkeld. Daarnaast 

geeft zij aan bestuurders de masterclass Systemische blik op organisaties. 

De NCC® is door Ellen ontwikkeld en uitgewerkt tot een effectieve stress-interventie. 

 

 

Ellen en Caro zijn beiden door dr. Joe Dispenza (neurowetenschapper, onderzoeker en auteur van 5 

bestsellers waaronder ‘Jij bent de placebo’) opgeleid tot NeuroChangeSolution-trainer. 

 

Zij volgen regelmatig trainingen en congressen in binnen- en buitenland en online om op de hoogte 

te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van neurowetenschappen, (meta)fysica, 

traumabehandeling, systemisch werken en bewustzijnsontwikkeling. 

 

 

Wil je meer informatie, of wil je je aanmelden? 
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons. Hieronder staan de mailadressen en 

telefoonnummers. 

Je kan ook een gesprek hebben met een afgestudeerde RSIE als je daar behoefte aan hebt. 

 

 

Caro Botman      Ellen Botman 

 06 54 64 83 91      06 11 36 00 13 

 carobotman@happybrainclinics.com    ellenbotman@happybrainclinics.com   

mailto:carobotman@happybrainclinics.com
mailto:ellenbotman@happybrainclinics.com

