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Bach Opleidingscentrum Benelux 

Schriftelijke Bach cursus Niveau 1   Informatie 
 
 
De schriftelijke niveau 1 Bach cursus van het Dr. Edward Bach Centre. 
 
Het Internationale Bach Opleidingscentrum Benelux coördineert deze cursus in de Benelux. 
 
De 2020 cursusprijs bedraagt  € 200,- inclusief BTW.  De twee benodigde boeken zijn bij de cursusprijs 
inbegrepen.  
 
Titels:                                                                                        ISBN nummers:                      winkelwaarde: 
Bach-remedies stap voor stap, Judy Howard ISBN 90-6030-634-1                       € 16,95 
Werkboek Bach-remedies, Stefan Ball ISBN 90-6030-622-8                       € 20,51 
  
Uitsluitend na overleg kan de cursus zonder benodigde boeken worden besteld indien u deze al in 
bezit heeft de 2020 cursusprijs bedraagt dan € 175,- inclusief BTW.  
 
Bovendien kunt u gebruik maken van de sponsor studentenaanbieding voor de aanschaf van een 
complete set Bach remedies set. U leest hierover meer op het inschrijfformulier. 
 
Na afronding van de cursus ontvangt u het certificaat voor Niveau 1 indien u voldoende resultaat 
behaald voor de eindtoets bij les 5. Dit geeft wereldwijd toegang tot het Bach Opleidingsprogramma 
Niveau 2.  
Mocht u helaas geen voldoende behalen dan krijgt u een herkansing. 
Nadat u ook niveau 2  met een voldoende heeft afgerond kunt u deel nemen aan de 
Consulententraining Niveau 3.  
 
Hoe is de gang van zaken? 
U schrijft zich in voor de cursus door het invullen en opsturen van het inschrijfformulier. Wij sturen u 
binnen 10 werkdagen een bevestiging en de factuur. Na ontvangst van uw betaling krijgt u de eerste 
les incl. de geadviseerde boeken, de eventueel extra bestelde boeken en de cursistenaanbieding thuis. 
U verneemt van ons welke geregistreerde Bach Consulent uw mentor en gids gedurende het 
programma zal zijn. 
Als u een les klaar hebt, stuurt u deze rechtstreeks naar uw mentor. Hij/zij zal uw werk nakijken en 
waar nodig voorzien van commentaar en dan naar u terugsturen. De door u gestelde vragen worden 
beantwoord. Hierbij ontvangt u eveneens de volgende les. 
Het programma bestaat uit vijf lessen. Als u de laatste les heeft afgerond, ontvangen wij bericht van 
uw mentor. U ontvangt dan het certificaat Niveau 1 van het erkende Bach Opleidingsprogramma van 
ons. 
 
Wat wordt er in de cursus behandeld? 
De cursus behandelt gelijk aan de mondelinge Niveau 1 cursus een breed scala aan onderwerpen; een 
overzicht van alle 38 Bach remedies, informatie over de Reddingsremedie*  of crisis/noodgeval 
formule*, selectie en toepassing van de Bach remedies in het dagelijkse leven voor uzelf, vrienden, 
familie en dieren. 
Het cursusmateriaal omvat een aantal opdrachten. U maakt gebruik van de boeken en uw eigen 
levenservaring om deze te maken. Uw mentor geeft u waar nodig aanvullende tips en beantwoordt 
uw vragen.  
 
 

tel:0031341462172
mailto:info@tshealthacademy.nl
http://www.tshealthacademy.nl/


 

TS Health Academy, Gelreweg 9, 3843 AN, Harderwijk, tel. 0341 – 46 21 72,  
info@tshealthacademy.nl, www.tshealthacademy.nl 
 

 
 

 
Het Schriftelijk Opleidingsprogramma Niveau 1 bestaat uit vijf lessen: 
 

1. De eerste stappen; begrip en gebruik van Reddingsremedie en Reddingscrème.  
Inleiding van de Bach remedies. 
 

2. Zelfhulp; de Bach remedies toegepast in uw dagelijks leven. 
 

3. Theorie; de werking van de Bach remedies. Dr. Bach’s filosofie met betrekking tot gezondheid. 
 

4. Geschiedenis; het leven van Dr. Bach. De ontdekking van de Bach remedies. 
5. Anderen helpen; vrienden en/of familie helpen bij de keuze van Bach remedies. Toepassing van de 

Bach remedies op kinderen, dieren en planten. Aan het eind van les vier zijn alle 38 Bach remedies 
behandeld. Les vijf biedt u vervolgens de mogelijkheid om datgene wat u geleerd hebt te herhalen en 
in de praktijk te brengen. 
 
*Bekendste merknaam is Rescue ® remedy of cream 

 
Doelstellingen van de cursus: 
 

• U leert de Reddingsremedie*, Reddingscrème * en de toepassingsmogelijkheden hiervan kennen. 
 

• U krijgt inzicht in alle 38 Bach bloesem remedies. 
 

• U maakt kennis met de geschiedenis van de Bach remedies en de filosofie van Dr. Bach. 
 

• U kunt de Bach remedies in dagelijkse situaties voor uzelf, uw vrienden en familie en bovendien voor 
planten en dieren toepassen. 
 

• U beschikt na het behalen van uw niveau 1 certificaat over voldoende kennis om rechtstreeks 
toegelaten te worden tot de Verdiepingscursus (Niveau 2). 
 

• U wordt nieuwsgierig en raakt geïnspireerd om nog meer over de Bach bloesem remedies te leren en 
te ervaren. 
 
Hoeveel tijd neemt de cursus in beslag? 
We vragen de mentor het werk binnen twee weken na ontvangst terug te sturen. Afhankelijk van uw 
werktempo is het mogelijk om de hele cursus binnen drie maanden te voltooien. We adviseren u 
echter voldoende tijd te nemen om de lesinhoud eigen te maken en deze waar mogelijk in de praktijk 
toe te passen. 
 
Wat is het verschil tussen de mondelinge en de schriftelijke Niveau 1 cursus? 
Tijdens de mondelinge 2-daagse Niveau 1 cursus worden alle Bach remedies in de cursustijd 
behandeld. Daarna hebt u minimaal drie maanden nodig om de Bach remedies te gebruiken en ze 
zodoende te leren kennen, voordat u Niveau 2 kunt volgen. Tijdens de schriftelijke cursus doet u 
voldoende persoonlijke ervaring op, zodat u direct na afloop daarvan een Niveau 2 cursus kunt 
volgen.  
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Schriftelijke Bach cursus Niveau 1   Informatie 
 
 
 
 
 
Ik heb al een aantal boeken over de Bach remedies. Moet ik toch de genoemde boeken 
aanschaffen? 
Ja, bij de inhoud van de schriftelijke cursus gaat men ervan uit dat u de juiste informatie bij de hand 
hebt. Hiervoor gebruikt u de twee genoemde boeken. Vooral het Werkboek bevat veel oefeningen die 
het materiaal van de schriftelijke cursus uitwerken. 
 
Zijn de Niveau 2 en 3 cursussen ook schriftelijk te volgen? 
Nee, en er zijn ook geen plannen om hiervan een schriftelijke versie te maken. Vooral de Niveau 3 
cursus biedt veel ervaringsmomenten, waarvoor het noodzakelijk is om in een groep aanwezig te zijn 
en met elkaar te werken. 
 
Niveau 1 cursussen, die door het Dr. Edward Bach Centre zijn goedgekeurd, bieden u een solide basis 
voor kennis van de remedies. Zelfs als u al enige kennis van de remedies heeft, profiteert u van de 
kans deze te verdiepen en de remedies intensief te bestuderen. U werkt aan een gedetailleerd 
overzicht van alle 38 remedies en leert deze praktisch toe te passen voor uzelf, uw familie en uw 
vrienden. Er wordt eveneens aandacht besteedt aan de wijze waarop u remedies kunt inzetten bij 
dieren en planten. 
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Inschrijfformulier: 
Door het invullen en opsturen van de onderstaande gegevens bent u officieel ingeschreven als 
cursist. U ontvangt een bevestiging en een door u te betalen factuur. Uw eerste les, de 
geadviseerde boeken en uw eventuele extra bestelling worden ongeveer tien dagen na ontvangst 
van uw betaling toegezonden. Houdt u er rekening mee dat de schriftelijke cursus en de 
bijbehorende begeleiding van de mentor minstens drie maanden van uw tijd in beslag neemt.  
 
U stuurt (geen postzegel nodig) het ingevulde inschrijfformulier naar: 
Bach Opleidingscentrum Benelux 
Antwoordnummer 549 
3840 WB  HARDERWIJK 
 
Of per fax naar nummer 0341 462 120. Of een scan per email naar info@tshealthacademy.nl  
Vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief € 7,50 verzend en afhandelingskosten NL 
(België 10,- Euro en overige landen zijn bij ons op te vragen.)bij bestellingen, onder de 150,- euro, na 
toezending les 1. 
 
** Aankruisen indien u wilt deelnemen of bestellen                                                 *** (invullen indien van toepassing) 
 Prijs Bestelling** Bestelbedrag 

***  

Schriftelijke Bach cursus Niveau 1 € 200,-.  € 

*Set 38 Bach Remedies 20 ml + 2 Reddingsremedie 

20 ml in luxe beukenhouten kist. 

€ 360,-  € 

*Set 38 Bach Remedies 20 ml + 2 Reddingsremedie 

in kartonnen doos. 

€ 288,75  € 

*Set 38 Bach Remedies 20 ml + 2 Reddingsremedie 

in luxe lederen etui.  

€ 318,75  € 

*Set 38 Bach Remedies 10 ml + 2 Reddingsremedie 

10 ml in luxe kartonnen doos. 

€ 206,25  €  

10 gebruikersflesjes 30 ml. met etiket € 6,50  € 
Totaal   €  

Man          Vrouw      

Voornaam:…………………………….. Naam: ...............................................................................……… 

 

Adres: ..................................................................................................................  
 

Postcode ……………………Plaats ............................................................................  
 

Telefoonnummer: ................................................................................................  
 

E-mail: ................................................................................................................  
 

Beroep:  ...............................................................................................................  

Plaats............................................... Datum ............................... Handtekening .............................  
* De studentaanbieding geven wij door aan onze sponsor TS Health Products en u ontvangt van hen daarvan 
een aparte factuur. Er kunnen in de tussentijd prijswijzigingen voor de Bach producten en sets plaatsgevonden 
hebben.  Vanaf 2019 zal er een hogere BTW in rekening moeten worden gebracht en zal de Bachset prijs ook 
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Schriftelijke Bach cursus Niveau 1   Informatie 
stijgen. Er wordt tijdens 
de cursus vanuit gegaan 
dat u Bach remedies 
toepast. Als u nog niet de complete set wilt aanschaffen, kunt u individuele Bach remedies en een 
reddingsremedie variant in de winkel kopen.  
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