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Ervaringen en beoordeling  

Online Life Coaching Opleiding 

Aan het einde van het laatste trainingswebinar, heb ik de deelnemers een paar vragen gesteld en om 

feedback gevraagd. Bij deze hun ervaringen en feedback.  

De online LCO beoordeling: (gemiddeld) 
 

Wat was je eerste indruk?    8,1 (zeer goed) 

Wat is je algemene indruk?   8,9 (zeer goed) 

Wat is je eind indruk?   9,5 (uitstekend) 

Wat vind je van de hoeveelheid?  9,0 (zeer goed) 

Wat vind je van online training? 9,5 (uitstekend) 

 

VRAAG: Wat heeft de online Life Coaching Opleiding jou gegeven? 

TESTIMONIALS 

Leontine:  Ik heb inzicht in mezelf gekregen. Het geeft me de moed om voor mezelf te kiezen. Een 

fijne, heldere opleiding en heel overzichtelijk. 

 

Suzy:  Meer bewust zijn van mijn valkuilen en patronen en daar nu mee aan de slag. Echt even tijd 

voor mezelf. De emotie van groei is zo een lekker en eng gevoel tegelijk. Bijzonder om te voelen.  

 

Barbora:  Goed gestructureerd overzicht van de belangrijkste stappen in coaching proces en de 

aanpak van bijkomende uitdagingen. Veel ruimte en goede tools om verder aan mezelf te werken en 

anderen ondersteunen in hun ontwikkeling. 

 

Trudy:  ik ben me meer bewust geworden van mijn eigen acties en valkuilen. Ik heb anders leren 

denken. Een ommekeer in mezelf.  

 

Karina:  De wekelijkse webinars tijdens de opleiding werden leerrijk en vlot gegeven. Heel makkelijk 

te volgen zo van op afstand. Sommige tools herkenbaar met een goede opfrissing en andere aanpak 

en uitgelegd. Top.  
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Martijn:  Vooral bewustwording en veel meer zelfreflectie gekregen. Hier kan ik wat meer.  

 

Jolanda:  De opleiding heeft mij duidelijker naar mezelf en anderen leren kijken. vooral de hefboom  

was een eyeopener. Ga nu veel bewuster met de mensen in mijn omgeving om.  

TESTIMONIALS 

John:  De online opleiding vond ik met name heel erg positief omdat ik in mijn eigen tempo de stof 

kon bekijken en lezen in de video's. Vaak heb ik een video ff terug gespoeld om iets nog een keer 

opnieuw te horen. Dit is in een dag opleiding natuurlijk niet mogelijk. Verder heb ik nog meer inzicht 

gekregen in mijn eigen patronen. Enthousiaster geworden om meer voor mezelf te kiezen en me niet 

in een hoek te laten drijven door mensen om mij heen die vaak met de beste bedoelingen mij in een 

hoek gezet hadden. 

 

Linda:  whaooo !!! zoveel openbaring en wijsheid en handvaten in zo een korte tijd, bijzonder. En als 

coach heb ik mijn horizon verbreed.  

 

Rens: De LCO opleiding heeft mij het vertrouwen gegeven dat ik een van mijn grootste dromen kan en 

ga waar maken. Dat is mijn passie om mensen te coachen. De online training is me beter bevallen dan 

ik had verwacht. Mensen neigen er naar af te dwalen bij online trainingen, maar omdat we hier 

tweeweg communicatie hebben, is de betrokkenheid groot gebleven. De opleiding is goed en gedegen 

opgezet. Naar mijn gevoel is deze training waardevol voor vele mensen op verschillende instap 

niveaus. 

 

Mireille: Deze opleiding heeft mij een nieuwe kijk gegeven op coaching en natuurlijk ook op 

zelfreflectie. Ik heb nieuwe handvatten ontvangen en een nieuwe kijk gekregen op hoe je ook kan 

coachen. Ik vind het een mooie opleiding. Niet te lang, qua huiswerk is het ook allemaal heel erg goed 

te doen naast een fulltime job. 

 

Ilse: Het was een mooie eerste ervaring met het vak life-coaching. De prettige manier van werken 

met de webinars, maakt dat je toch rechtstreeks met elkaar in contact staat terwijl je het vanuit thuis 

bijwoont. Ik heb geleerd hoe ik mezelf goed kan coachen. Het was een prettige en mooie ervaring, die 

enorm heeft bijgedragen aan meer bewustzijn en zelfbewustzijn. 

 

Elly: Ik heb vorig jaar de life coach professional opleiding gevolgd en de online opleiding was voor mij 

dus een herhaling. Toch heeft het mij extra ondersteuning gegeven en in beweging gezet.  De 

trainingsvideo’s heb ik ervaren als zeer waardevol.  Doordat je het visueel maakt, heeft het mij nog 

meer extra inzichten gegeven. Hoe mooi is dat. De opleiding ziet er professioneel uit en de trainingen 

zijn met zorg en aandacht opgezet. Voldoende training video’s en goede balans tussen de webinar en 

video’s. Ik ben zeer tevreden. De online opleiding geeft voldoende afwisseling en is goed te doen. 

TESTIMONIALS 

Patrick: Ik heb een goede ervaring met de LCO. Ik heb het ervaren alsof ik in de klas zit maar dan 

thuis. Deze lifecoach opleiding heeft een flinke persoonlijke groei bij mij teweeg gebracht. Mijn gevoel 

over deze opleiding is dat ik nieuwsgierig ben geworden naar meer. Ik vind het reuze interessant.  

Sjoerd: De LCO gaf me duidelijkheid in relaties. Ik snap de drijfveren van mensen beter en kan ze 

daardoor beter accepteren. Ik was me al bewust van mijn valkuilen maar weet er nu ook mee om te 

gaan. Ook kies ik voortaan heel bewust voor tijd voor mezelf. Ik word veel minder geleefd en leef 

meer. 

Silvie: De LCO gaf mij zeer duidelijke tools om mensen rondom mij nog beter te kunnen begrijpen. 

Het heeft mij ook een enorme stap vooruit geholpen om nog sterker in mijn kracht te staan en mijn 
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doelen te bereiken. Het heeft mij ook de enorme inspiratie gegeven om nog meer uit mijn leven te 

halen. Met heel veel dank aan een prachtige coach.   

Christine: De Life Coaching Opleiding heeft mij  heel veel  kracht gegeven. En ook heel belangrijk, ik 

heb mijzelf beter leren kennen en begrijpen. De middelen om mijzelf sterker te maken kan ik goed 

toepassen om mijn doelen te bereiken.  

Ik ben blij met de technieken die ik nu regelmatig gebruik / toepas. Het heeft mij bewust gemaakt van 

hoe ik mijzelf kan coachen/sturen. De zelf coach kracht is zoveel groter dan ik ooit gedacht heb. 

Zelfbewustwording. Heeeeel veel! Super! De kennis die ik tijdens de opleiding heb opgedaan heeft mij 

heel gelukkig gemaakt.  

Ik zat vast in mijn gevoel. Na de eerste les was ik heel voldaan, blij en gelukkig, dat was heel 

bijzonder. Nu de cursus is afgelopen voel ik mij nog steeds gelukkig. Dat was heel lang geleden dat ik 

dat zo voelde! Heerlijk! 

Het is een online opleiding, maar het contact wat ik met de coach en de cursisten had was heel goed. 

Vragen kon je altijd per email en app stellen en deze werden zo snel beantwoord, dat heb ik nog nooit 

zo meegemaakt. Heel vaak dezelfde dag al een email of app terug! Dat voelde zo fijn.  

 

We starten binnenkort weer met de Life Coaching Opleiding.  
Ben erbij en je ontvangt, twee maanden vol groei.  

Hieronder lees je er meer over. 

Ik verheug me erop om je te begroeten.  

Met inspirerende groet,  

Marcel Sanders 
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Online Life Coaching Opleiding 

 
 

TWEE MAANDEN MET ONGELOFELIJK VEEL GROEI! 

De Life Coaching Opleiding laat je in 2 maanden ongelooflijk veel groeien en alle kennis verzamelen die 

je nodig hebt als Life Coach om jezelf en anderen succesvol te begeleiden om in een krachtige balans 

te zijn. 

 2 Maanden resultaatgericht werken aan jouw toekomst, zakelijk en privé 

 Deze opleiding zal je persoonlijkheid met grote sprongen versterken 

 En ik garandeer je, dat je na deze twee maanden kunt coachen met het NAC Life Coach model 

JE LEERT IN 2 MAANDEN… 
 

Het programma bestaat uit 3 onderdelen: 

  

1: TRAININGSVIDEO’S 

 30 TRAINING VIDEO’S die je heel het NAC LC model leren, wat je structuur geeft en een 

succesvol en efficiënt werkplan, die een blijvend resultaat creëert.  

 

2: TRAININGSWEBINAR 

 3 LIFE WEBINARS met veel oefeningen en interactie die je flink laten groeien als mens en 

coach.  

Tijdens het Life Webinar beantwoord ik je vragen die je hebt over de Life Coach technieken die 

ik via de video’s heb uitgelegd en ook behandel ik een nieuwe Life Coach techniek. En natuurlijk 

gaan we veel oefenen. 

Datums online training: 

Webinar 1 15 nov. 2017  19:30 tot 21.00 uur 

Webinar 2 22 nov. 2017  19:30 tot 21.00 uur 

Webinar 3 29 nov. 2017  19:30 tot 21.00 uur 

 

3: PERSOONLIJK STUDIECOACH GESPREK 

 1 PERSOONLIJK STUDIECOACH GESPREKKEN met een professionele coach om het maximale uit 

jou en de opleiding te halen. 
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PRIJS 

De totale opleidingskosten in 2017 bedragen € 997,- incl. BTW.  

Betaling in 4 termijnen middels automatisch machtiging is mogelijk. 

 

NIET TEVREDEN, GELD TERUG GARANTIE 
Marcel: ‘Ik geloof zo sterk dat de online Life Coaching Opleiding jouw zoveel zal brengen, dat als je 

mee doet en je vindt dat het niet aansluit bij je wensen, ontvang je jouw geïnvesteerde geld terug.’ 

 

Wil je leren hoe je jezelf en anderen dynamisch in beweging zet zodat ze hun doel bereiken in hun 

persoonlijke en professionele leven?  

 

DAN IS HET NU TIJD VOOR JOU?  

TIJD VOOR DE LIFE COACHING OPLEIDING 

 

STUUR EEN MAIL EN MELD JE AAN. 

JE KRIJG DIRECT TOEGANG TOT HET VOLLEDIGE PROGRAMMA  

EN JE KUNT METEEN VAN START. 

 

We maken er een boeiende en leerzame tijd van. Ik verheug me! 

 

Met vreugdevolle groet,  

Marcel Sanders 

Eigenaar, Trainer en Mentor Coach 

 

Health Balance Group 

Life Coaching Academy & Training 

M: +31 6 11424494  

E: info@healthbalance.nu 

I: www.healthbalance.nu 
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