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De Trager Approach is ontwikkeld door de Amerikaanse arts Milton Trager en is een prettige,
speelse en effectieve manier om een grotere vrijheid van bewegen en diepere ontspanning te 
ervaren. De Trager Approach gaat er vanuit dat het lichaam van nature een gracieus en vitaal
systeem is, dat door ongunstige ervaringen als trauma, ziekte en teleurstellingen beperkter en
stijver kan worden. 

Deze beperkingen worden in het onderbewuste ingeprent als patronen. Alle ervaringen, zowel
positieve als negatieve, worden in de geest opgeslagen en kunnen niet gewist worden. Maar wel
opgeroepen en gebruikt. 

De gratie en het gemak van bewegen kan worden opgeroepen of opnieuw geleerd door aanra-
king en zachte bewegingen - met een innerlijke houding van stilte en verwondering - tot het 
onderbewuste het gevoel van meer vrijheid, zachtheid of gemak oppikt. De nieuwe gevoels-
ervaringen vervangen uiteindelijk eerdere beperkende patronen.

Opleiding tot Trager Practitioner

De opleiding is bedoeld voor mensen die in de praktijk willen gaan werken met de Trager 
Approach. Voor professionals op therapeutisch gebied (zoals fysiotherapeuten, psychothera-
peuten, energetisch therapeuten en masseurs) is de opleiding een  waardevolle aanvulling
op hun vakgebied. De opleiding kan ook gevolgd worden voor persoonlijke ontwikkeling. 

Het basis opleidingsprogramma bestaat uit een combinatie van groepstrainingen, veldwerk
en tutorials (privélessen). Deze combinatie is beproefd en geeft ruimte aan de ontwikkeling
van de vaardigheden en ervaring die de student nodig heeft om Practitioner te worden. 

De opleiding leidt op tot gecertificeerd Trager Practitioner. In de opleiding leer je:
• de grondbeginselen van de Trager Approach en Mentastics eigen te maken;
• je eigen lichaam in toenemende mate vrijer en lichter te bewegen; 
• de grondbeginselen van de Trager Approach en Mentastics over te dragen aan anderen; 
• cliënten te begeleiden in een volledige Trager sessie. 

Ook wordt er aandacht besteed aan beroeps- en praktijkontwikkeling en ethiek.
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De vereniging Trager Approach Nederland is geregistreerd als opleidingsinstituut bij het
CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs).

Opbouw

Het basisopleidingsprogramma bestaat uit zes lesblokken die in duur variëren van drie tot
zes dagen. Daarnaast geef je oefensessies en volg je tutorials. Ook ontvang je sessies van je
medestudenten en neem je een aantal sessies bij Practitioners.

Alle voor de basisopleiding verplichte onderdelen worden eens per jaar gegeven. De trainin-
gen zijn zo georganiseerd dat je de opleiding in twee jaar kunt afronden. Maar dat hoeft niet.
Je gaat een individueel leerproces aan en kunt je eigen tempo volgen. De ervaring leert dat
twee tot drie jaar wel nodig is om in dit proces te groeien en de opleiding af te ronden. 

Het totaal aantal trainingsuren is 406. Dit is inclusief het minimaal vereiste aantal oefen-
sessies. Uren voor zelfstudie, voorbereiding en verslaglegging zijn hierbij niet inbegrepen.

Programma

Level I (6 dagen)
De eerste training in het opleidingsprogramma. Tijdens deze training maak je kennis met de
beginselen van Mentastics en tafelwerk en leer je een eenvoudige Tragersessie te geven, in-
clusief de begeleiding van cliënten aan het begin en het einde van de sessie. Demonstraties,
instructies en begeleid oefenen met medestudenten maken de werkwijze praktijkgericht.
Daarnaast zijn er gesprekken over ethiek, beroepsontwikkeling en andere zaken die bij dit
level horen.

Vervolg:
• Na Level I geef je minimaal dertig onbetaalde oefensessies, die je documenteert.
• Je ontvangt minimaal tien Tragersessies, waarvan er minstens twee door een Practitioner

worden gegeven. De andere sessies kun je ontvangen van medestudenten.

TRAGER opleidingsfolder DEF1_folder1 Trager DEF  10-04-12  11:19  Pagina 4



          
     

            
               

        

            
                

               
                   

             
          

  
             

             
              

         
            

 

           
           

         

TRAGER opleidingsfolder DEF1_folder1 Trager DEF  10-04-12  11:20  Pagina 5



           
              

            
              

   

  
               

               
          

           
   

             
             
          

  
                 

               
            

          
            

    

               
               

     
            

       

TRAGER opleidingsfolder DEF1_folder1 Trager DEF  10-04-12  11:20  Pagina 6



• Ook volg je minimaal drie tutorials. De eerste twee daarvan zijn feedbacktutorials.
De laatste is een aanbevelingstutorial, waarin gekeken wordt of je toe bent aan het vol-
gende deel van de opleiding. Eén van de feedbacktutorials mag vervangen worden door
een supervisiedag, dat is een dag waarop je met een aantal studenten tegelijk oefent onder
supervisie van een tutor.

Level II (6 dagen):
In deze training zul je het Level I repertoire herhalen en verdiepen. Je leert meer toepassin-
gen van het tafelwerk en Mentastics en je leert hoe je Mentastics met anderen kunt delen.
De werkwijze is praktijkgericht: demonstraties, instructies en begeleid oefenen met medestu-
denten. Daarnaast zijn er gesprekken over ethiek, beroepsontwikkeling en andere zaken die
bij dit level horen.

Vervolg:
• Na level II geef en ontvang je hetzelfde aantal sessies als na level I.
• Ook nu volg je minimaal drie tutorials, waarvan het laatste een aanbevelingstutorial is. 

Eén van de feedbacktutorials mag weer vervangen worden door een supervisiedag.

Level III (5 dagen):
In deze training zul je het Level I en II repertoire herhalen en verder verfijnen. Je zult meer
toepassingen van het tafelwerk en Mentastics leren. Je leert steeds meer je sessies af te stem-
men op wat je cliënt nodig heeft. De werkwijze is praktijkgericht: demonstraties, instructies
en begeleid oefenen met medestudenten. Daarnaast zijn er gesprekken over beroepsethiek,
beroepsontwikkeling, het opzetten van een praktijk, promotie en andere zaken om je voor
te bereiden op het Practitionerschap.

Vervolg:
• Na level III geef en ontvang je weer hetzelfde aantal sessies als na de vorige levels.
• Ook nu volg je weer drie tutorials, maar nu zijn de laatste twee tutorials (bij verschillende

tutoren) een aanbeveling voor het Practitionerschap.
• Ook schrijf je voorafgaand aan je aanbevelingstutorials een persoonlijk essay over je eigen

Trager proces dat je aan de tutoren toestuurt.
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Anatomie 1 en 2 (elk 3 dagen)
Deze anatomietrainingen zijn specifiek toegesneden op de Trager Approach. De nadruk ligt
op de relaties tussen verschillende spiergroepen en organen die houdings- en bewegings-
patronen creëren. De trainingen richten zich vooral op twee aspecten hiervan: hoe spieren,
beenderen en omliggend weefsel in beweging op elkaar inwerken en hoe bewegingspatro-
nen ontstaan. Ook anatomie en fysiologie zijn onderdeel van deze trainingen.

Je kunt de anatomietrainingen volgen zodra je Level I gedaan hebt. Anatomie 1 (voorkant
lichaam) en Anatomie 2 (achterkant lichaam) kun je apart van elkaar volgen.

Mentastics (3 dagen)
Mentastics bestaat uit eenvoudige bewegingen, gemaakt vanuit lichtheid en gemak. Men-
tastics kan de gevoelens van ontspanning en vrijheid uit een sessie onderhouden en ver-
sterken, en kan ook zelfstandig beoefend worden. 
In deze training verbreed en verdiep je je eigen ervaringen met Mentastics en je oefent je
vaardigheid om deze ervaringen met anderen te delen. Daarnaast is de training een belang-
rijke steun bij het ontwikkelen van je innerlijke houding en je communicatie met cliënten.

Je kunt de Mentastics-training ook volgen zonder aan de opleiding deel te nemen. Als on-
derdeel van de opleiding kun je de training volgen zodra je Level I gedaan hebt. 

Tutorials
Tutorials zijn privélessen bij een gecertificeerd Trager tutor (docent). De feedbacktutorials
vervullen een belangrijke rol in je leerproces. Je bespreekt jouw voortgang met de tutor en
je kunt vragen stellen over wat je in je oefensessies bent tegengekomen. In een tutorial geef
je een sessie aan een oefencliënt (die je zelf meeneemt) of aan de tutor. De tutor geeft je
feedback en doet suggesties voor verdere ontwikkeling.
Ook in een aanbevelingstutorial krijg je natuurlijk feedback en is er ruimte voor vragen, maar
in deze tutorials wordt ook gekeken of je toe bent aan een volgend level of aan het Practi-
tionerschap. Er zijn in Nederland op dit moment vier tutoren. 
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Studiemateriaal

Het studiemateriaal bestaat uit:
• Het Trager Handboek. In dit uitgebreide handboek vind je inhoudelijke informatie over het

leerproces van student en Practitioner, over ethiek en andere onderwerpen. Ook zijn er
achtergrondartikelen in opgenomen van verschillende auteurs.

• Het boek 'Trager Mentastics, bewegen als bron van vrijheid'. Dit bijzondere boek van Milton
Trager en Cathy Hammond geeft veel informatie over de grondbeginselen van Mentastics
en beschrijft uitgebreid een aantal basis Mentastics oefeningen.

Tijdens de opleiding zullen ook verschillende anatomieboeken worden aangeraden.

Om de benodigde sessies tussen de trainingen te kunnen geven, dien je te beschikken over
een massagetafel met toebehoren. Bespreek voordat je een tafel aanschaft met een van de
organisatoren of tutoren aan welke eisen een tafel moet voldoen.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden voor het Trager Opleidingsprogramma zijn:
• een individuele sessie en een introductieworkshop (bijzonder aanbevolen!), en een

geschreven aanbeveling van de workshopleider of Practitioner of;
• een individuele sessie en zes uur Mentastics training, en een geschreven aanbeveling van

de trainer of Practitioner of;
• twee individuele sessies en een geschreven aanbeveling van de Practitioner.

Daarnaast is het lidmaatschap van een nationale Trager vereniging verplicht.

Vereniging Trager Approach Nederland

Trager International, de overkoepelende internationale organisatie, stelt als voorwaarde dat
studenten en Practitioners lid zijn van een nationale vereniging. In Nederland is dat de
Vereniging Trager Approach Nederland (VTAN). Lidmaatschap is niet verplicht voor wie alleen
de training Mentastics volgt. De aanvraag voor het lidmaatschap doe je samen met de in-
schrijving voor Level I.
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Als lid ontvang je de digitale nieuwsbrief en heb je toegang tot de ledenpagina's van de web-
site. Ook ben je welkom bij het jaarlijks ledenweekend waarin de Algemene Ledenvergade-
ring wordt gehouden en beslis je mee over de gang van zaken in de Vereniging. 
Behalve voor de opleiding spant de Vereniging zich in om Practitioners te ondersteunen in de
verdere ontwikkeling van hun beroep en praktijk en om meer bekendheid te geven aan de
Trager Approach in Nederland, onder andere via de website www.trager.nl en door deelname
aan landelijke beurzen en andere evenementen. 

Wat verder van belang is

De trainers
De trainers van het basis opleidingsprogramma hebben een zeer uitgebreid trainingspro-
gramma doorlopen en hebben jarenlange ervaring als Practitioner en tutor. 

Taal
De trainingen in Nederland worden meestal door buitenlandse trainers gegeven. Er wordt
dan Engels gesproken. Op verzoek is er een mogelijkheid voor vertaling. Bespreek dat bij
voorkeur vóór de training met de organisatoren. 

Trainingen in het buitenland
Je kunt als lid van de Nederlandse vereniging ook trainingen (en tutorials) in het buitenland
volgen. De inhoud van de trainingen en de toelatingsvoorwaarden zijn internationaal gelijk.
Vraag wel van tevoren even in welke taal de training wordt gegeven! 

Vrijstelling anatomie
Vrijstelling van de anatomietrainingen is mogelijk als je een medische of paramedische
beroepsopleiding hebt afgerond of als je een certificaat hebt van een 500 uur of meer durende
massageopleiding. Overigens volgen ook studenten die een vrijstelling kunnen krijgen toch
vaak een of beide trainingen vanwege de specifieke Trager-gerichte benadering ervan.

Herhalen en assisteren
Je kunt een training uit het basisopleidingsprogramma voor de helft van het cursusgeld her-
halen als je de training binnen twee jaar nog eens volgt. Je betaalt wel de volledige kosten
voor verblijf en maaltijden.
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Je kunt je ook opgeven om bij een training te assisteren, wanneer je die training zelf al eens
gevolgd hebt. Als assistent betaal je geen cursusgeld, wel kosten voor verblijf en maaltijden.
Het aantal plaatsen is beperkt.

Practitionerschap
Wanneer je het basis opleidingsprogramma hebt afgerond met twee positieve aanbeve-
lingstutorials, dan kun je bij het secretariaat je diploma als Trager Practitioner aanvragen. Als
Trager Practitioner heb je het recht om de naam en het logo van Trager te gebruiken en tegen
betaling Trager sessies te geven. 

Nascholing 1)

Als je Practitioner bent, zijn er verschillende verplichte en een groot aantal facultatieve ver-
volgtrainingen die je kunt volgen voor verdere verdieping.

De nascholingsverplichtingen zijn als volgt: als nieuwe Practitioner dien je binnen twee jaar
na certificering een level IV training (24 uur) te volgen. Vanaf het derde jaar als Practitioner
is 24 uur nascholing per drie jaar vereist. Verder is een vernieuwingstutorial om het jaar ver-
plicht, evenals het ontvangen van ten minste vier Trager sessies per jaar van een gecertificeerd
Practitioner.

Kosten 2)

Je betaalt alleen de trainingen waarvoor je je inschrijft. Je bent dus niet financieel gebonden
aan een lesjaar of de hele opleiding.
Voor het studiemateriaal worden geen kosten in rekening gebracht.

Trainingen
• De kosten bedragen € 110,- per trainingsdag plus € 10,- per training.
• Naast het cursusgeld is er een bijdrage voor verblijf en maaltijden (indicatie € 60,- per dag).

Tijdens de trainingen verblijf je intern, daarom is deze bijdrage ook verschuldigd wanneer
je geheel of gedeeltelijk geen gebruik van verblijf en maaltijden maakt.

1) De nascholingsverplichtingen worden herzien en mogelijk aangepast.   

2) De genoemde bedragen gelden voor 2012. Prijswijzigingen voorbehouden.
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Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 95,- per jaar voor studenten en € 135,- per
jaar voor Practitioners.

Tutorials
In Nederland geldt een tarief van € 100,- per tutorial. Buitenlandse tutoren kunnen afwij-
kende tarieven hanteren.

Sessies bij Practitioners
Iedere Practitioner hanteert zijn of haar eigen tarief. Vraag hiernaar voordat je de sessie boekt. 

Buitenland
Voor zowel trainingen als tutorials en sessies kunnen in het buitenland andere tarieven gelden.

Aanmelden

De opleiding wordt in opdracht van de Vereniging Trager Approach Nederland
georganiseerd door de organisatoren: Ellen van 't Hoff en Jessie Kuipers.
Hun contactgegevens zijn:

Jessie Kuipers Ellen van ’t Hoff
Opleiding Trager Nederland Opleiding Trager Nederland
T (023) 536 44 38 T (0111) 64 23 89
E info@jessiekuipers.com E trager@zeelandnet.nl 

Bij aanmelding voor de opleiding ontvang je een inschrijvingsformulier. Na invulling stuur je
dit samen met de aanbeveling (zie toelatingsvoorwaarden) retour. Je krijgt dan een ont-
vangstbevestiging en een uitnodiging voor de eerstkomende Level I-training. Ook ontvang
je een factuur. Je plaats in de training is verzekerd wanneer je betaling (of een aanbetaling
van minimaal € 150,-) ontvangen is.

Bij inschrijving gelden de algemene voorwaarden, die te vinden zijn op www.trager.nl of
op aanvraag worden toegezonden.
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Voordat ik de Trager-methode leerde was ik een redelijk ‘harde’ werker, ondanks dat ik geleerd

heb om alles met mijn lichaamsgewicht te doen. Ik ging toch ongemerkt wat meer ‘doen’. De

lichtheid en de efficiëntie van Trager sprak me erg aan. De Trager-methode is nu de rode draad

in mijn manier van werken.

Frank, massage- en bewegingstherapeut en Trager practitioner

Mentastics is voor mij een wezenlijk onderdeel van Trager. Het gewicht voelen van het lichaam

geeft mij meer stevigheid en het onderzoeken van lichtheid en gemak in bewegingen, doen

mij herinneren hoe natuurlijk je kunt bewegen. Ik merk dat veel van mijn oefencliënten deze

benadering aanspreekt – dat ze zelf wat kunnen verbeteren in hun lichamelijk en geestelijk

welbevinden – en dit versterkt mijn enthousiasme en motivatie om hiermee door te gaan!

Jacqueline, Trager student
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