
Het leven is spannend, prachtig, gevaarlijk en snel. Jij als leider mag zelf die (carrière)tijger in de ogen kijken. 
Dit halfjaar programma reikt je verschillende brillen aan waardoor je jezelf beter leert zien. Het is een interdis-
ciplinair programma vanuit de belevingspsychologie, filosofie, leiderschapstheorie en mythologie. Alles vanuit 
de stelling: De kwaliteit van je zelfkennis bepaalt de kwaliteit van je leiderschap.

Voor wie is het?
Ridin’ the Tiger is een halfjaar programma voor nieuwsgierige leiders en professionals die zichzelf door en door 
willen leren kennen. Deze opleiding vraagt van jou de durf om jouw tijger in de ogen te kijken.

Wat bieden we je?
Wij bieden jou een halfjaar programma ontwikkeld door Eduard Baas, vanuit zijn jarenlang opgebouwde we-
tenschappelijke kennis en ervaring op het gebied van belevingspsychologie, filosofie, leiderschapstheorie en 
mythologie.

De kwaliteit 
van je zelfkennis 
bepaalt de 
kwaliteit van je 
leiderschap.• Onze eerste stap is om met behulp van jouw ACT®- 

profiel je voorkeuren en schaduwen aan het licht te 
brengen en een ontwikkelvraag te formuleren.

• De volgende twee dagen ga je op zoek naar jouw 
purpose als mens en als leider met behulp van jouw 
inspiratoren en de onze, zoals Victor Frankl.

• In blok drie bestuderen we de tradities van leider-
schap en wagen we ons op het terrein van de 
ethiek en filosoferen over de actuele wereldvragen, 
ofwel de wicked problems. Je ontwikkelt jouw per-
soonlijke ethiek.

• Dan vervolgen we onze reis vanuit belevings- 
psychologisch perspectief met onder andere het 
gedachtegoed van Carl Jung. We gaan voorbij 
aan je cognitie en verkennen het ongebruikelijke 
terrein van de mythologie en kosmologie. 

• In blok vijf duiken we jouw onbewuste in met behulp 
van dromen en tekeningen. 

• Het laatste blok integreren we alle opgedane  
expertise door de vloer op te gaan met gebruik  
van onze The Floor is Yours®-methode. 

Na dit halfjaar ben jij expert in je eigen persoonlijke ontwikkeling en heb je zichtbare stappen gezet in jouw 
leiderschap.
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 duur leergang September 2022 tot en met februari 2023 

 wanneer Zes keer 2 dagen (vrijdag en zaterdag), elke lesdag is van 10.00 tot 17.00 uur 

 data 2022-2023 2 & 3 september  -  7 & 8 oktober  -  4 & 5 november  -  2 & 3 december    

  13 & 14 januari  -  10 & 11 februari

 locatie Oude Delft 197 (5 minuten lopen van Delft CS, parkeren dichtbij mogelijk)

 food Elke vrijdag en zaterdag: homemade lunch uit onze eigen keuken.

 drinks Elke zaterdag: uitgebreide borrel met elkaar.

 inclusief Op maat gemaakt lesmateriaal ontwikkeld door het Centrum voor Belevingspsychologie 

  en twee individuele leiderschapsessies met Eduard Baas.

  Een online studentportal: deze omvat al je studie-informatie. Hier kun je alle opdrachten en 
  presentaties nalezen, en bevat een chatfunctie om onderling je inzicht te verdiepen en vragen 
  te stellen.

 feestelijke afronding Zaterdag 11 februari 2023

 kosten De kosten voor de exclusieve leergang Ridin’ the Tiger zijn € 6.900,- (bedrijven) en 

  € 5.900,- (kleine zelfstandigen). Betaling in zes gelijke termijnen (niet bij earlybird).

    TIP: TheCultureNatureCompany kan indien gewenst leuke hotels in het prachtige 
           Delft aanbevelen.

     (Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW)

De opleiding tot belevingscoach 
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EARLY BIRD

Tijdelijke EARLY BIRD-actie:
€ 1.000,- korting tot en met eind april 2022

Schijf snel in voor deze EARLY BIRD, het aantal 

beschikbare plaatsen is beperkt.


