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1.Espavo
Espavo betekent: “Dank je wel dat je in je kracht bent gaan staan”.
Dat is meteen ook waar Opleidingscentrum Espavo voor staat, mensen in hun eigen kracht
laten staan en waar dat niet zo is, er alles aan doen om dat te bewerkstellingen.
Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten en karaktereigenschappen.
Het is niet de bedoeling dat we kopieën van elkaar worden maar dat ieder van ons zijn eigen
‘ík’ ontdekt en daar naar gaat leven.

1.1 Doel van de opleiding
De missie van Opleidingscentrum Espavo is studenten op te leiden tot natuurgeneeskundig
therapeuten die een kinesiologie praktijk op HBO niveau professioneel kunnen uitoefenen.
De vaardigheden die de student zich eigen maakt zijn voldoende om een kinesiologisch consult
op de juiste manier aan te bieden. De kennis die de therapeut in wording op doet is breed
inzetbaar om cliënten op de juiste wijze te kunnen begeleiding tijdens de sessies. Daarbij toont
de aankomende therapeut inzicht in de technieken en methodieken die aangeleerd zijn om zo
de juiste techniek te kunnen aanwenden passende bij de klacht van de cliënt.
Het doel van Opleidingscentrum Espavo is om iedereen, of je nu student van de hele opleiding
bent, je doet een losse module, de kans krijgt en ook aanneemt om jezelf te ontdekken en te
leven wie je bent.
De opleiding als geheel voorziet in heel veel mogelijkheden om dit te verwezenlijken.
Naast de bekende modules zoals Touch For Health en Stress Release (erkend door het IKC) is
er de lijn van Espavo die speciaal voor de gevoelige mens van deze tijd balans biedt en
ondersteuning in de moeilijkheden die men tegenkomt in het leven.
Zo biedt de module Intuïtieve ontwikkeling de mogelijkheid je intuïtie verder te ontwikkelen en
geeft handvaten hoe je met alle prikkels van buitenaf kunt omgaan.
Daarnaast biedt de module ‘Jij in de kinderrij’ inzicht in je geboortepositie waardoor je jezelf
en anderen nog beter kunt leren begrijpen.
Veel gevoelige mensen hebben last van allergieën en overgevoeligheden, ook deze leer je
elimineren en balanceren.
Het is niet verplicht je in te schrijven voor de hele opleiding, al biedt dat wel wat voordelen in
de vorm van een korting, de POP en PAP verslagen worden gratis door de docenten van
feedback voorzien. Het is ook mogelijk een losse module te volgen, let daarbij wel op de
opleidingsvoorwaarden voor inschrijving.

1.2 Filosofie
De filosofie van Opleidingscentrum Espavo inclusief de 4-jarige opleiding is gebaseerd op vier
principes; het fysieke, mentale, emotionele en energetische niveau.
Fysieke niveau: dit niveau omvat het fysieke lichaam, waaronder de spieren, gewrichten, de
houding, de spijsvertering enz.
Mentale niveau: dit omvat het mentale denken
Emotionele niveau: dit omvat alles wat met emoties en stress te maken heeft.
Energetisch niveau: dit is het onbewuste in de mens zoals energie, aura, meridianen enz.
We streven in een kinesiologisch consult naar een balans op alle niveaus. Wanneer namelijk 1
niveau uit balans is zal het invloed hebben op alle andere niveaus.
Omdat we met spiertesten het onbewuste bewust maken speelt het energetische niveau een
grote rol in het opleidingsprogramma.

Studieplan Opleidingscentrum Espavo

5 | 38

In het eerste deel van de opleiding (OWE Touch For Health) komt vooral het fysieke niveau
aan bod. In de OWE-stress Release komt vooral het mentale en emotionele niveau aan bod.
In de OWE’s die aangeduid worden met Espavo en Intuïtieve ontwikkeling ligt vooral de nadruk
op het energetische niveau. In alle OWE’s komen alle niveaus aan bod maar het accent zal per
module anders zijn waarbij het accent in de loop van de leerjaren verschuift van fysiek richting
energetisch.

1.3 Accreditatie
Op dit moment is de totale HBO conforme opleiding geaccrediteerd door het KTNO.
Na het behalen van het diploma kan de student lid worden van de beroepsvereniging VBAG,
VIV en NVST.

1.4 Doelgroep
De doelgroep van de opleiding is een ieder die zich graag bezig houdt met zorg verlenen in het
complementaire werkveld en daarbij niet bang is om zelf een ontwikkelingsweg in te gaan.
Betrokkenheid bij het welzijn van anderen is een eigenschap die belangrijk is maar ook de
bereidheid om je in te zetten om het vak letterlijk in de vingers te krijgen is een voorwaarde.

2 Indeling en opbouw van de opleiding

2.1 Indeling van de opleiding
De opleiding tot Espavo Kinesioloog duurt 4 jaar. Je kunt er ook 6 jaar over doen wanneer je
dat beter uitkomt.
In ieder leerjaar is er ruimte vrijgemaakt voor vakinhoudelijke supervisie en supervisie voor
persoonlijke ontwikkeling.
De leerjaren kunnen in de aangegeven volgorde worden doorlopen maar het is ook mogelijk
om modulen uit een volgend leerjaar alvast te doen. Echter een afsluitende toets van een
leerjaar kan alleen gedaan worden als alle modulen uit dat leerjaar goed zijn afgesloten.
Er kan geen examen worden gedaan wanneer de afsluitende toetsen niet met een voldoende
zijn afgerond. Een leerjaar is verdeeld in verschillende modules met afsluitend een
integratiedag om de opgedane kennis te integreren met de al aanwezige kennis.
Per module ontvangt de student een certificaat van deelname. Dit is echter geen garantie dat
de leerdoelen en competenties zijn behaald. Dit wordt geëvalueerd tijdens
supervisiemomenten en aan de hand van de POP en PAP. In de afsluitende toetsen van een
leerjaar wordt beoordeeld of de leerdoelen van dat leerjaar behaald zijn.
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2.2 Opbouw van de opleiding
De opbouw van de opleiding tot kinesioloog Espavo Practitioner heeft als einddoel het
professioneel uitoefenen van een kinesiologie praktijk op HBO niveau.
LEERJAREN
De opleiding is verdeeld in 4 leerjaren die elk worden afgesloten met een schriftelijke en een
praktische toets. De toetsen moeten met een voldoende worden afgesloten waarbij de
praktische toets 2/3 van het eindcijfer omvat en de schriftelijke toets 1/3. Per module of
onderwijseenheid zijn er leerdoelen gesteld.

2.3 Doelstellingen van de leerjaren
LEERJAAR 1
De student leert in het eerste leerjaar de beginselen van de kinesiologie.
De IKC erkende leerstromen staan daarbij centraal.
De techniek van het spiertesten en de opbouw van procedures die de behandeling invulling
geven worden bestudeerd en geoefend.
Na dit eerste leerjaar kan de student behandelingen geven d.m.v. het testen van 42
spiertesten en stress gerelateerde klachten verhelpen. Men is ook in staat een goede
anamnese af te nemen bij cliënten en een passende Bachremedie uit te testen met behulp van
spiertesten. De student kan een planning maken passend bij de problematiek van de cliënt.
Klachten die men in het eerste leerjaar leert balanceren zijn:
-verschillende soorten pijn
-moeheid
-stress gerelateerde klachten
-motorische onbalansen
LEERJAAR 2
In het tweede leerjaar staat verdieping d.m.v. technieken van Espavo op het programma.
De student leert onderzoeken waar de klacht oorspronkelijk vandaan komt, welke vastzittende
overtuigingen aanwezig zijn en de verschillende Espavo methoden te combineren en te
integreren tot een passend consult.
De student is in staat de methode die toegepast wordt duidelijk te communiceren naar de
cliënt en de effectiviteit daarvan te controleren.
Ook krijgt de student inzicht in eigen kwaliteiten en eventuele tekortkomingen en krijgt
handvaten om zichzelf verder te ontwikkelen.
Daarnaast wordt er tijd besteedt aan de ethiek, communicatietechnieken, houdingsaspecten en
levensbeschouwing.
Klachten die men in het tweede leerjaar leert balanceren zijn:
-allergieën en andere overgevoeligheden
-ontstekingen
-zware vermoeidheid
-problemen in fysieke en mentale weerbaarheid
-langdurige pijn
-voedingsproblemen
-spijsverteringproblemen
-hormoononbalansen
-huidproblemen
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LEERJAAR 3
In leerjaar 3 leert de student de eigen intuïtie ontwikkelen en leert men ook hoog gevoelige
mensen begeleiden. Men leert de technieken uit de voorgaande twee leerjaren te integreren
met de technieken uit dit leerjaar zodat de student in een consult zowel van kinesiologische
technieken gebruik kan maken alsmede zijn/haar intuïtie.
Daarnaast wordt er uitgebreid aandacht besteed aan communiceren, het luisteren naar
cliënten, samenvatten wat er gezegd is.
Ook de vijf elementen staan in dit leerjaar centraal, per lesdag wordt er één element
behandeld.
Klachten die men in het derde leerjaar leert balanceren zijn:
-overgevoeligheid voor prikkels
-zwaarmoedigheid
-vermoeidheid zonder verklaarbare reden
-ontwikkelingsblokkaden op emotioneel en psychisch gebied
-hyperactiviteit
-concentratieproblemen

LEERJAAR 4
Het vierde leerjaar is het afsluitende jaar waarin men werkt aan de eigen kwaliteiten als
Espavo therapeut.
De student leert methodieken voor specifieke problematieken die veel voorkomen in de
praktijk zoals overgewicht en gevoeligheid voor prikkels van buitenaf.
Verder staan de elementendagen centraal in het vierde jaar.
Als alle leerjaren goed zijn afgesloten met een voldoende voor de eindtoetsen kan men
afstuderen.
In dit jaar dient de MBK en de scriptie afgerond te worden

3 Indeling van de leerjaren
Hieronder vindt u de indeling van de verschillende leerjaren. Per cursus wordt er een certificaat
van deelname uitgereikt. Wanneer alles van een leerjaar behaald is kan de toets van dat
betreffende leerjaar gedaan worden.
Er zal een korte beschrijving van elke module gegeven worden. Daarna volgt een beschrijving
van de onderdelen die in ieder leerjaar terugkomen.
Het eerste leerjaar kan op twee verschillende momenten gestart worden, met Touch For Health
of met Stress Release. Voor deze beide modulen geldt geen andere kinesiologische kennis als
voorwaarden om te kunnen starten.
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4 Het eerste leerjaar
EERSTE JAAR
CURSUS

DAG

DCU

OWE Touch For Health
TFH 1

3

18

TFH 2

3

18

Integratiedag

1

6

TFH 3

3

18

TFH 4

3

18

Integratiedag

1

6

Oefendag

1

6

Stress Release 1&2

4

24

Integratiedag

1

6

Stress Release 3&4

4

24

Integratiedag

1

6

Oefendag

1

6

Doelendag

1

6

Int.dag doelen/kin

1

6

Bachdag

1

6

Modes en chakra

1

6

Centering

1

6

Praktijkdag eerste jaar

1

6

OWE Stress Release

OWE Overige Kin. Vaardigh.

OWE CAM Therap. Vaardigh.
Supervisie P.O.

5

Supervisie V.I. gesprek

2

Supervisie V.I. consult

3

POP/PAP
Overig contact met docent

4

3 clientenverslagen

1

28 Gegeven consulten
28 Ontvangen consulten

Toets eerste jaar

TOTAAL

0,5

5

32,5

212
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4.1 OWE Touch For Health
Beschrijving:
De totale module bestaat uit verschillende gedeelten; Touch For Health 1 t/m 4, twee
integratiedagen en twee oefendagen.
Deze lesstof van Touch For health 1 t/m 4 is vastgelegd door het IKC
De integratiedagen en oefendagen zijn door de opleiding samengesteld en ingevoegd om
kennis te verbreden, te verdiepen en te oefenen.
Voorbeelden van klachten die gebalanceerd kunnen worden met Touch For Health zijn:
-bewegingsbeperkingen en pijn
-lichte emotionele klachten
-eenvoudige stress klachten
-moeheid
-spijsverteringsproblemen
-energieverstoring
-spierspanningsproblemen
-problemen in samenwerking van beide hersenhelften
-voedingsproblemen
Tevens is deze methode geschikt om uit te zoeken waar problemen vandaan komen.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Specifieke andere toelatingsnormen worden niet gehanteerd, daar in de cursussen
voldoende aandacht wordt geschonken aan alle vaardigheden.

Vrijstelling:
Indien de student bij een andere gecertificeerde opleider Touch For Health heeft gevolgd en de
kennis vlot kan toepassen.

4.2 OWE Stress Release
Beschrijving:
De totale module bestaat uit verschillende gedeelten; Stress Release 1 t/m 4, twee
integratiedagen en twee oefendagen.
Deze lesstof van Stress Release 1 t/m 4 is vastgelegd door Wayne Topping.
De integratiedagen en oefendagen zijn door de opleiding samengesteld en ingevoegd om
kennis te verbreden, te verdiepen en te oefenen.
Klachten die behandeld kunnen worden met deze technieken;
complexe stress klachten
burn-out
stress na traumatische gebeurtenissen
angst voor gebeurtenissen die in de toekomst liggen
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angst voor de tandarts e.d.
vliegangst
angst voor autorijden
problemen met organiseren van de dagelijkse bezigheden
uitstelgedrag
voeding welke stress veroorzaakt
slapeloosheid
fysieke klachten n.a.v. stress

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Specifieke andere toelatingsnormen worden niet gehanteerd, daar in de cursussen
voldoende aandacht wordt geschonken aan alle vaardigheden.

Vrijstelling:
Wanneer deze module al eerder is gevolgd bij een gecertificeerde trainer en de kennis vlot kan
toepassen.

4.3 OWE Overige Kinesiologische Vaardigheden
Algemene informatie
Tijdens deze OWE krijgt de student praktische informatie onderwezen die van belang zijn voor
het goed kunnen indelen en uitvoeren van een kinesiologisch consult en technieken die niet in
de OWE Touch For Health of Stress Release passen maar wel van belang zijn in het eerste
leerjaar.

4.3.1 Doelendag
Beschrijving:
Tijdens deze dag leert de student doelstellingen maken a.d.h.v. de uitkomst van de intake die
gehouden is met de cliënt.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben doorlopen
en Touch For Health 1 en 2. Specifieke andere toelatingsnormen worden niet gehanteerd, daar
in de cursussen voldoende aandacht wordt geschonken aan alle vaardigheden.

Vrijstelling:
Geen
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4.3.2 Integratiedag Doelendag /Kinesiologie
Beschrijving:
Tijdens deze integratiedag gaan we aan de slag om goede doelstellingen te maken aan de
hand van een meegebrachte anonieme intake. De mogelijkheden worden besproken en er
wordt met verschillende casussen geoefend. Daarnaast wordt er geoefend in het geven van
een balans met continue terugkoppeling naar de doelstelling.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben doorlopen
en Touch For Health 1 en 2 en de Doelendag. Specifieke andere toelatingsnormen worden niet
gehanteerd, daar in de cursussen voldoende aandacht wordt geschonken aan alle
vaardigheden.

Vrijstelling:
Geen

4.3.3 Bachdag
Beschrijving:
Tijdens deze dag maken de studenten kennis met de Bachremedies en leert men op de juiste
wijze de beste remedie te testen voor de cliënt.
Men leert het verschil tussen het kiezen van een remedie op basis van gesprek en op basis van
de spiertest.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Daarnaast wordt Touch For Health 1 & 2 als vooropleiding gevraagd.

Vrijstelling:
Geen

4.3.4 Modes en Chakra’s
Beschrijving:
Tijdens deze lesdag leert de student de technieken en procedures van de methoden rondom
het werken met de modes en chakra’s kennen en toepassen.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Daarnaast wordt Touch For Health 1 & 2 als vooropleiding gevraagd.

Vrijstelling:
Geen
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4.3.5 Centering
Beschrijving:
De student leert tijdens deze dag de Centering-technieken met Espavo uitbreiding. Daarnaast
komen er twee andere methodieken aan bod, namelijk test voor de kleppen en werken in het
verleden.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Touch For Health 1 t/m 4 wordt gevraagd als vooropleiding.

Vrijstelling:
Geen

4.3.6 Praktijkdag eerste jaar
Beschrijving:
Deze dag staat in het teken van de puntjes op de ‘i’ zetten voor wat betreft alle technieken en
methodieken die aangeboden zijn in het eerste leerjaar ter voorbereiding van de schriftelijke
en praktische toets om het leerjaar af te sluiten.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten die het eerste leerjaar hebben gevolgd.

Vrijstelling:
Geen
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5 Tweede leerjaar
TWEEDE JAAR
CURSUS

DAG

DCU

OWE Espavo Basis/Adv.
Espavo basis

3

18

Espavo advanced

5

30

8

48

Oefenavond

0,5

3

Terugkomavond allergie

0,5

3

1

6

0,5

3

Clientenbehandeling

1

6

Praktijkdag tweede jaar

1

6

Praktijkinfo

1

6

Therap.vaardigheden

5

30

Kinderrij

2

12

OWE Espavo Allerg/Vita.min.
Allergie

Vitaminen/Mineralen
Oefenavond

OWE Overige Kin. Vaardigh.

OWE CAM Therap. Vaardigh.

Supervisie P.O.

5

Supervisie V.I. gesprek

2

Supervisie V.I. consult

3

POP/PAP
Overig contact met docent

5

5 clienten verslagen

1

28 Gegeven consulten
28 Ontvangen consulten
Coachingsdag

1

6

Toets tweede jaar

0,5

5

TOTAAL

30

198
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5.1 OWE Espavo Basis/Espavo Advanced

Algemene informatie
Beschrijving:
De OWE Espavo Basis/Espavo Basis omvat de eerste kennismaking met de technieken van
Espavo. Het legt een goede basis om later de OWE Allergie/vitaminen-mineralen te kunnen
doen. Deze kennis is daarvoor een vereiste. Een consult waarbij een vraagstelling/doelstelling
gemaakt wordt met betrekking tot de achtergrond van een klacht maakt gebruikt van de
technieken van Espavo Basis en Advanced. De Integratiedagen zijn onderdeel van de totale
module.

5.1.1 Espavo Basis
Beschrijving:
In deze cursus wordt gebruikt gemaakt van verschillende energiekanalen en de energie van
kleuren om op deze manier vastzittende overtuigingen of patronen bewust te worden en te
balanceren.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Voor de module Espavo basis is een vooropleiding van Touch For Health 1 t/m 4
nodig.

Vrijstelling:
Geen

5.1.2 Espavo Advanced
Beschrijving:
De methode wordt gebruikt als achtergrond voor de allergiecursus en helpt op een snelle
manier oorzaken op te sporen van fysieke, mentale, emotionele en energetische klachten.
Er worden ook een aantal technieken aangeboden die kunnen ondersteunen in het herstel van
de klacht.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Touch For Health 1 t/m 4 en Espavo Basis wordt gevraagd als vooropleiding.

Vrijstelling:
Geen
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5.2 OWE Espavo Allergie/ vitaminen-mineralen

Algemene informatie
Beschrijving:
De Espavo Allergiecursus omvat alle technieken en procedures om overgevoeligheden zoals
allergieën en intoleranties te balanceren maar ook de achtergronden bewust te maken voor
wat betreft de betekenis van deze klacht voor de cliënt. Daarnaast bevat het veel informatie
over het immuunsysteem, voeding, hormonen, neurotransmitters enz. De Espavo
Vitaminen/mineralen cursus zet de zet de punten op de ‘i’ voor wat betreft de juiste
verhouding tussen vitaminen en mineralen en eventuele aanvulling in de vorm van
supplementen. De integratiedag Allergie is onderdeel van de hele module.

5.2.1 Espavo Allergiecursus
Beschrijving:
De Espavo Allergiecursus omvat alle technieken en procedures om overgevoeligheden zoals
allergieën en intoleranties te balanceren maar ook de achtergronden bewust te maken voor
wat betreft de betekenis van deze klacht voor de cliënt. Daarnaast bevat het veel informatie
over het immuunsysteem, voeding, hormonen, neurotransmitters enz. Ook leert de student de
onderlinge balans tussen hormonen te balanceren en er is een aparte procedure voor de ziekte
van Pfeiffer.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Touch For Health 1 t/m 4, Espavo Advanced wordt gevraagd als vooropleiding.

Vrijstelling:
Geen

5.2.2 Online integratie avond Espavo Allergie
Beschrijving:
Deze avond staat in het teken van het beantwoorden van vragen over de aangeboden lesstof
en behandelen van casussen uit de allergiecursus

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Touch For Health 1 t/m 4, Espavo Advanced en Espavo Allergie wordt gevraagd als
vooropleiding.

Vrijstelling:
Geen
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5.2.3 Online Terugkomavond Allergie
Beschrijving:
Deze avond staat in het teken van het beantwoorden van vragen over de aangeboden lesstof
en behandelen van casussen uit de allergiecursus.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO-4) met goed gevolg hebben
doorlopen. Touch For Health 1 t/m 4, Espavo Advanced en Espavo Allergie wordt gevraagd als
vooropleiding.

Vrijstelling:
Geen

5.2.4 Espavo Vitaminen-Mineralen
Beschrijving:
Deze lesdag staat in het teken van het onderling balanceren van de vitaminen en mineralen
met elkaar aan de hand van de Ridlerpunten.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Touch For Health 1 t/m 4, Espavo Advanced en Espavo Allergie wordt gevraagd als
vooropleiding.

Vrijstelling:
Geen

5.2.5 Online integratie avond Vitaminen-Mineralen
Beschrijving:
Deze avond staat in het teken van het oefenen van de aangeboden lesstof uit de
allergiecursus.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Touch For Health 1 t/m 4, Espavo Advanced, Espavo Allergie en Espavo VitaminenMineralen wordt gevraagd als vooropleiding.

Vrijstelling:
Geen
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5.3 OWE Overige kinesiologische vaardigheden

Algemene informatie
Beschrijving:
Deze OWE bevat praktische informatie om op de juiste manier een consult te kunnen
opbouwen, uitvoeren en afronden. Daarnaast komen in de Praktijkdag alle vragen en casussen
aan bod die de student over het af te ronden leerjaar zou kunnen hebben.

5.3.1 Cliëntenbehandeling
Beschrijving:
Tijdens deze dag krijgt de student inzicht in de opbouw van een consult en een behandelplan.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding of een beroepsopleiding met goed gevolg hebben doorlopen. Touch For Health
1 t/m 4 en Espavo Basis t/m Allergie wordt gevraagd als vooropleiding

Vrijstelling:
Geen

5.3.2 Praktijkdag tweede jaar
Beschrijving:
Deze dag staat in het teken van de puntjes op de ‘i’ zetten voor wat betreft alle technieken en
methodieken die aangeboden zijn in het tweede leerjaar ter voorbereiding van de schriftelijke
en praktische toets om het leerjaar af te sluiten.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten die het tweede leerjaar hebben gevolgd.

Vrijstelling:
Geen

5.4 OWE CAM Therapeutische vaardigheden

Algemene informatie
Beschrijving:
In deze module worden verschillende therapeutische vaardigheden eigengemaakt. In de
praktijkinfo cursus zijn dat de administratieve en juridische zaken, in Therapeutische
vaardigheden deel 1 de communicatieve vaardigheden maar ook de beroepshouding van de
aankomende kinesioloog. In de module Jij in de Kinderrij zijn het de geboorteposities die van
invloed zijn op de karakterstructuur van de aankomend kinesioloog en de toekomstige cliënt.
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5.4.1 Praktijkinfo dag
Beschrijving:
Tijdens deze lesdag wordt er volop aandacht besteed aan regels, wetten en verzekeringen die
belangrijk zijn voor het starten van een praktijk. Tevens wordt er informatie gegeven over
promotie van de praktijk.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Touch For Health 1 t/m 4 wordt gevraagd als vooropleiding.

Vrijstelling:
Wanneer de student kan aantonen bij een andere kinesiologie opleiding deze module te
hebben gevolgd.

5.4.2 Therapeutische vaardigheden
Beschrijving:
In deze module komen o.a. de persoonlijke levenshouding, de houding als therapeut, de
communicatieve vaardigheden en ethiek aan de orde.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden, vanwege de context waarin deze module gegeven wordt, toegelaten
wanneer zij 18 jaar of ouder zijn en een middelbare schoolopleiding HAVO/VWO of een
beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben doorlopen.
Specifieke andere toelatingseisen worden niet gehanteerd.

Vrijstelling:
Geen

5.4.3 Jij in de Kinderrij
Beschrijving:
In deze module leert de student de verschillende geboorteposities en daarbij behorende
gedragskenmerken kennen.

Vereist toelatingsniveau:
Geen.

Vrijstelling:
Geen
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5.4.4 Coachingsdag
Beschrijving:
De Coachingsdag wordt 1 maal per leerjaar vanaf het tweede leerjaar bijgewoond door de
student. Tijdens deze dag worden geen nieuwe technieken aangeboden maar laat de student
zien dat hij de aangeboden technieken in een consult kan integreren. Deze dag wordt door
twee docenten begeleid. Eén docent kijkt naar de vakinhoudelijke kant en de andere docent
bekijkt de communicatieve kant.
De leerpunten die als feedback ontvangen worden, worden opgenomen in de POP en PAP.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Touch For Health 1 t/m 4 wordt gevraagd als vooropleiding.

Vrijstelling:
Geen
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6 Derde leerjaar

DERDE JAAR
CURSUS

DAG

DCU

OWE Intuïtieve ontwikkeling
Intuitieve ontw,

5

30

Integratiedag int/kin

1

6

4

24

0,5

3

4

24

Clientenbehandeling

2

12

Praktijkdag derde jaar

1

6

5

30

OWE Espavo Remedies/Aura
Espavo Remedies
Oefenavond
Auracursus

OWE Overige Kin. Vaardigh.

OWE CAM Therap. Vaardigh.
Therap.vaardigheden
Reflectie onderzoek
MBK

3
6

48

Supervisie P.O.

5

Supervisie V.I. gesprek

2

Supervisie V.I. consult

3

POP/PAP
Overig contact met docent

5

5 clienten verslagen

1

28 Gegeven consulten
28 Ontvangen consulten
Coachingsdag

1

6

Toets derde jaar

0,5

5

TOTAAL

30

213
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6.1 OWE Intuïtieve ontwikkeling

6.1.1 Intuïtieve ontwikkeling
Beschrijving:
In deze module leert de student zijn/haar eigen gevoeligheid kennen en de intuïtie vergroten.
Daarnaast verdiept de student zich in zijn/haar eigen gevoeligheid t.o.v. het overnemen van
klachten van anderen (bijvoorbeeld de toekomstige cliënt) en beoefend verschillende
technieken om zichzelf daar tegen te beschermen.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding of een beroepsopleiding met goed gevolg hebben doorlopen. Specifieke andere
toelatingsnormen worden niet gehanteerd, daar in de cursussen voldoende aandacht wordt
geschonken aan alle vaardigheden.

Vrijstelling:
Geen

6.1.2. Integratiedag intuïtieve ontwikkeling/kinesiologie
Beschrijving:
Tijdens deze dag wordt gewerkt aan het integreren van de aangeleerde technieken uit de
module Intuïtieve ontwikkeling in combinatie met kinesiologie zodat de therapeut op een
verantwoordelijke manier zonder ‘zweverig’ over te komen de eigen intuïtie kan inzetten
tijdens een consult kinesiologie.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding of een beroepsopleiding met goed gevolg hebben doorlopen. De module
Intuïtieve ontwikkeling gaat aan deze dag vooraf. Specifieke andere toelatingsnormen worden
niet gehanteerd, daar in de cursussen voldoende aandacht wordt geschonken aan alle
vaardigheden.

Vrijstelling:
Geen
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6.2 OWE Espavo Remedies en Aura
6.2.1 Espavo Remedies
Beschrijving:
Tijdens deze module leert de student op allerlei manieren werken met de Espavo Remedies. Er
zijn verschillende methodieken die aangeleerd worden maar de student zal ook getraind
worden de remedies op de juiste manier uit te leggen aan de cliënt tijdens een consult.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Een vooropleiding van Touch For Health 1 t/m 4 is nodig voor deze module.

Vrijstelling:
Geen

6.2.2 Online integratie avond Espavo Remedies
Beschrijving:
Deze avond staat in het teken van het oefenen van de aangeboden lesstof uit de Espavo
Remedie cursus.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Een vooropleiding van Touch For Health 1 t/m 4 is nodig voor deze module.

Vrijstelling:
Geen

6.2.3. Auracursus
Beschrijving:
In deze module ontvangt de student kennis over de werking van de aura, leert de onbalansen
vaststellen en balanceren via verschillende interventies.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Verdere vooropleiding : Touch For Health 1 t/m 4.

Vrijstelling:
Geen
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6.3 OWE Overige kinesiologische vaardigheden
Beschrijving:
Deze OWE is net name belangrijk voor het creëren van een consult op maat voor de
toekomstige cliënt. De geleerde technieken worden met elkaar geïntegreerd tot een compleet
kinesiologisch consult en vergt nadrukkelijk creativiteit en inzicht in de technieken van de
student. Tijdens de praktijkdag komen alle vragen aan bod die de student nog zou kunnen
hebben ter voorbereiding voor de toets.

6.3.1 Cliëntenbehandeling
Beschrijving:
Tijdens deze 2 dagen leert de student een complete kinesiologisch consult uitvoeren op
verschillende manieren. De lesstof uit verschillende jaren wordt hierin geïntegreerd waarbij er
gelet wordt over op de diepgang in een consult. De dagen worden verspreid over het vierde
leerjaar gegeven.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Touch For Health 1 t/m 4 en Espavo Basis t/m allergieën wordt gevraagd als
vooropleiding.

Vrijstelling:
Geen

6.3.2 Praktijkdag derde leerjaar
Beschrijving:
Deze dag staat in het teken van de puntjes op de ‘i’ zetten voor wat betreft alle technieken en
methodieken die aangeboden zijn in het derde leerjaar ter voorbereiding van de schriftelijke en
praktische toets om het leerjaar af te sluiten.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten die het derde leerjaar hebben gevolgd.

Vrijstelling:
Geen
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6.4 OWE CAM Therapeutische vaardigheden
Algemene informatie
Beschrijving:
In deze module worden verschillende therapeutische vaardigheden eigengemaakt. In
Therapeutische vaardigheden deel 2 de communicatieve vaardigheden maar ook de
beroepshouding van de aankomende kinesioloog. En in de Coachingsdag wordt op alle
vaardigheden die een therapeut dient te hebben gelet.

6.4.1 Therapeutische vaardigheden 2
Beschrijving:
In deze module komen o.a. de persoonlijke levenshouding, de houding als therapeut, de
communicatieve vaardigheden en ethiek aan de orde.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden, vanwege de context waarin deze module gegeven wordt, toegelaten
wanneer zij 18 jaar of ouder zijn en een middelbare schoolopleiding HAVO/VWO of een
beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben doorlopen.
Specifieke andere toelatingseisen worden niet gehanteerd.

Vrijstelling:
Geen

6.4.2 Coachingsdag
Beschrijving:
De coachingsdag wordt 1 maal per leerjaar vanaf het tweede leerjaar bijgewoond door de
student. Tijdens deze dag worden geen nieuwe technieken aangeboden maar laat de student
zien dat hij de aangeboden technieken in een consult kan integreren. Deze dag wordt door
twee docenten begeleid. Eén docent kijkt naar de vakinhoudelijke kant en de andere docent
bekijkt de communicatieve kant.
De leerpunten die als feedback ontvangen worden, worden opgenomen in de POP en PAP.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Touch For Health 1 t/m 4 wordt gevraagd als vooropleiding.

Vrijstelling:
Geen
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7 Vierde leerjaar
VIERDE JAAR
CURSUS

DAG

DCU

OWE Elementendagen
Waterdag

1

6

Houtdag

1

6

Int, Water/hout

1

6

Aarde dag

1

6

Vuurdag

1

6

Metaaldag

1

6

Int, Aarde/vuur/metaal

1

6

Themadag gewicht

2

12

Themadag gevoeligheid

2

12

OWE Overige Kin. Vaardigh.

Oefenavond

0,5

3

Medicatiegevolgen/supp.

1

6

Bescherming praktijk

1

6

OWE CAM Therap. Vaardigh.
Ethiek in de praktijk

1

6

MBK

6

48

Onderzoeksvoorstel

1

Scriptie

8

Supervisie P.O.

5

Supervisie V.I. gesprek

2

Supervisie V.I. consult

3

POP/PAP

1

Overig contact met docent

5

28 Gegeven consulten
28 Ontvangen consulten
Coachingsdag

Toets vierde jaar
Voorbereiding examen

1

6

0,5

3

1

6

Praktijk Examen

TOTAAL

1

23

176
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7.1 OWE Elementendagen
Beschrijving:
De 5 elementen module bestaat uit de volgende dagen:
Waterdag
Dag van het hout
Aardedag
Vuurdag
Metaaldag
De uitleg van de lesdagen staan beschreven in de afzonderlijke lesdaginhoud.

7.1.1 Waterdag
Beschrijving:
Deze dag gaat over de waterbalans in het hele lichaam. Het maakt inzichtelijk wat er gebeurt
wanneer het water dat men tot zich neemt de afvalstoffen niet goed afvoert, wanneer het niet
op de plaatsen komt waar het nodig is en wanneer het niet de juiste energie heeft. De nadruk
ligt op het feit dat watermoleculen een geheugen hebben en hoe je deze in balans kunt
brengen met de juiste energie in het hele lichaam.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Touch For Health 1 t/m 3 wordt gevraagd als vooropleiding.

Vrijstelling:
Geen

7.1.2 Dag van het Hout
Beschrijving:
Deze dag staat in het teken van het mee gaan met de flow in je leven en de vraag hoe komt
het dat mensen daar in stagneren en dit balanceren.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Touch For Health 1 t/m 4 en Espavo Basis wordt gevraagd als vooropleiding.

Vrijstelling:
Geen
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7.1.3 Integratiedag Waterdag en Dag van het Hout
Beschrijving:
Tijdens deze dag leert de student de aangeboden technieken uit de Waterdag en Dag van het
Hout integreren in een kinesiologiebehandeling.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. De Espavo Waterdag en Dag van het Hout wordt gevraagd als vooropleiding.

Vrijstelling:
Geen

7.1.4 Aardedag
Beschrijving:
Tijdens deze dag leert de student verschillende technieken om cliënten met problematiek
rondom het aarden te kunnen helpen en een procedure om eczeem te balanceren.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Als vooropleiding wordt Touch For Health 1 t/m4, Espavo Basis, Advanced en de
Allergiecursus gevraagd.

Vrijstelling:
Geen

7.1.5 Vuurdag
Beschrijving:
Deze dag draait om het thema:
Welk deel van jezelf kun je niet verteren waardoor je niet in evenwicht bent en je niet de
verantwoording kunt nemen voor je volledige identiteit?
De student leert technieken om dit vraagstuk in delen met de cliënt aan te gaan en te
balanceren.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO)met goed gevolg hebben doorlopen.
Als vooropleiding wordt Touch For Health 1 t/m4, Espavo Basis, Advanced en de Allergiecursus
gevraagd.

Vrijstelling:
Geen
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7.1.6 Metaaldag
Beschrijving:
Het metaal element is een belangrijk element voor de doorstroming naar de elementen die
volgen. Wanneer het oude niet wordt losgelaten krijgt het nieuwe geen ruimte, er is geen
plaats voor nieuw. De doorstroming stagneert. De student leert technieken om het oude te
kunnen loslaten en wat nieuw is toe te laten.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Als vooropleiding wordt Touch For Health 1 t/m4, Espavo Basis, Advanced en de
Allergiecursus gevraagd.

Vrijstelling:
Geen

7.1.7 Integratiedag Aardedag, Vuurdag en Metaaldag
Beschrijving:
Tijdens deze dag leert de student de aangeboden technieken uit Aardedag, Vuurdag en
Metaaldag te integreren in een kinesiologiebehandeling.
Ook wordt lesstof uit deze twee dagen geoefend waar nodig.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. De Waterdag kan na Touch For Health gevolgd worden maar de andere dagen pas
na de Espavo Allergiecursus.

Vrijstelling: Geen

7.2 OWE Overige kinesiologische vaardigheden
Beschrijving:
In deze module krijgt de student kennis aangeboden over veel voorkomende klachten van
cliënten in een kinesiologiepraktijk. De student ontvangt kennis en inzicht over de klachten en
interventies om deze te balanceren.
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7.2.1 Themadagen gewicht
Beschrijving:
In deze module krijgt de student kennis en inzicht in de problematiek rondom een onbalans in
gewicht en de mogelijke oorzaken daarvan. Daarnaast leert de student werken met een
behandelplan waarin verschillende interventies aangeboden worden passend bij de oorzaak
van de onbalans.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Touch For Health 1 t/m 4 en Espavo Basis, Advanced, Allergie en VitaminenMineralen wordt gevraagd als vooropleiding.

Vrijstelling: Geen

7.2.2 Themadagen Hoogsensitiviteit
Beschrijving:
Tijdens deze module krijgt de student kennis en inzicht in de problematiek rondom een hoogsensitiviteit en de mogelijke oorzaken daarvan en gevolgen daarvan. Daarnaast werken we in
deze dagen met verschillende methodieken om de klachten die HSP-ers ondervinden te
balanceren.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Touch For Health 1 t/m 4 en Espavo Basis, Advanced, allergie en VitaminenMineralen wordt gevraagd als vooropleiding.

Vrijstelling: Geen

7.2.3 Online-integratieavond Themadagen
Beschrijving:
Tijdens deze avond wordt de aangeboden stof uit de themadagen Gewicht en HSP beoefend.
De student krijgt ook de gelegenheid vragen te stellen aan de docent en casussen voor te
leggen aan de student en de studentengroep.
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Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Touch For Health 1 t/m 4 en Espavo Basis, Advanced, Allergie en VitaminenMineralen, Gewichtbalans en HSP module wordt gevraagd als vooropleiding.

Vrijstelling:
Geen

7.2.4 Medicatiegevolgen/supplementen
Beschrijving:
Tijdens deze dag leert de student om op een verantwoordelijk manier om te gaan met het
gebruik van medicatie door cliënten.
Welke invloed hebben bepaalde medicatie op het welzijn van mensen en wat mogen wij als
kinesioloog daar wel en niet mee.
Ook leert de student op een gedegen manier supplementen testen welke de cliënt gebruikt.
Dit om schade door het (verkeerd of te veel) gebruik van supplementen te voorkomen.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Touch For Health 1 t/m 4, Espavo Allergie en Espavo Vitaminen-Mineralen wordt
gevraagd als vooropleiding.

Vrijstelling: Geen

7.2.5 Bescherming praktijk
Beschrijving:
Tijdens deze dag leert de student zichzelf te beschermen tegen het overnemen van klachten
van de cliënt en zijn/haar energie te bewaken.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Touch For Health 1 t/m 4 wordt gevraagd als vooropleiding.

Vrijstelling:
Geen
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7.3 OWE CAM Therapeutische vaardigheden
Algemene informatie
Beschrijving:
In deze module worden verschillende therapeutische vaardigheden eigengemaakt waaronder
het ethisch omgaan met cliënten en andere mensen betreft de praktijk maar ook het zuiver
werken komt aan bod. Tijdens in de Coachingsdag wordt op alle vaardigheden die een
therapeut dient te hebben gelet.

7.3.1 Ethiek in de praktijk
Beschrijving:
Deze themadag wordt gegeven aan de hand van het boek van Christa Keding, ‘Spiertesten wat
kun je er mee’.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Touch For Health 1 t/m 4 wordt gevraagd als vooropleiding.

Vrijstelling:
Geen

7.3.2 Coachingsdag
Beschrijving:
De coachingsdag wordt 1 maal per leerjaar vanaf het tweede leerjaar bijgewoond door de
student. Tijdens deze dag worden geen nieuwe technieken aangeboden maar laat de student
zien dat hij de aangeboden technieken in een consult kan integreren. Deze dag wordt door
twee docenten begeleid. Eén docent kijkt naar de vakinhoudelijke kant en de andere docent
bekijkt de communicatieve kant.
De leerpunten die als feedback ontvangen worden, worden opgenomen in de POP en PAP.

Vereist toelatingsniveau:
Studenten worden toegelaten wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een middelbare
schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg hebben
doorlopen. Touch For Health 1 t/m 4 wordt gevraagd als vooropleiding

Vrijstelling:
Geen
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8.HBO Medische basiskennis
De HBO opleiding medische basiskennis wordt extern gevolgd, belangrijk is dat het
opleidingsinstituut voldoet aan de PLATO-eisen en geaccrediteerd is door het CPION.
Bijvoorbeeld:
NSK
Con Amore
Energieschool.nl
Hogeschool voor natuurgeneeswijzen Arnhem
Kijk voor erkende opleidingen op de website van het SNRO
De opgenomen ECTS punten en studiebelasting in het schema zijn toegekend aan Con Amore.

9.Overkoepelende jaarlijkse onderdelen
10.1 EC Berekening
De HBO conforme opleiding Espavo maakt gebruik van de officiële EC (Europese Credits)
berekening in het totaal bestaat de opleiding uit 240 EC.
Eén credit bestaat uit 28 uur. Dit kunnen DCU (Docent Contact Uren) of SBU (Studie Belasting
Uren) zijn.
Een SBU uur kan op verschillende manier behaald worden:
Gegeven en ontvangen consulten
Bestuderen van boeken en readers
Oefenen met medestudenten/oefencliënten
Maken van verslagen
Invullen van POP en PAP
maken van de scriptie

10.2 Verslagen
10.2.1 Maken van verslagen
De hieronder gegeven informatie geldt voor het maken van:
Supervisieverslagen Persoonlijke Ontwikkeling (onderdeel van POP)
Supervisieverslagen Vak Inhoudelijk (onderdeel van PAP): opgedeeld in
verslagen van een supervisieconsult en verslagen van een gesprek.
Voor het maken van de verslagen maak de student gebruik van de speciale formulieren voor
de verschillende onderdelen.
De formulieren voor het maken van een verslag zijn te vinden in de informatiemap van de
opleiding in Google Drive.
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10.2.2 POP/PAP
Per leerjaar zijn er verschillende momenten ingeruimd om de POP (Persoonlijk Ontwikkelings
Plan) en PAP (persoonlijk Actie Plan) bij te werken.
Dit komt bovenop de verslagen die de student voor de supervisiemomenten maakt. Er is een
standaard document waarin gewerkt kan worden.
Wanneer je ingeschreven bent als student van de opleiding zijn er geen kosten verbonden aan
het nakijken van POP/PAP door de docent

10.2.3 Cliëntenverslagen
In het eerste jaar worden er drie cliëntenverslagen gemaakt, in het tweede en derde studiejaar
5. In het eerste jaar mogen dat 3 losse verslagen zijn of drie opéénvolgende verslagen van
één cliënt. In het tweede en derde jaar worden er drie opeenvolgende verslagen gemaakt van
één cliënt en twee losse verslagen van verschillende cliënten.
De student ontvangt feedback van de docent, deze kan ter verduidelijking vragen stellen of om
uitleg vragen.
De kosten voor het lezen en feedback geven:
Eerste jaar 3 verslagen 75 euro
Tweede en derde jaar 5 verslagen 125 euro

10.3 Supervisie
10.3.1 Supervisie
Per studiejaar dient de student vijf supervisie gesprekken m.b.t. persoonlijke ontwikkeling,
twee vakinhoudelijk gesprekken en drie supervisieconsulten af te spreken.
De gesprekken duren ongeveer 1uur.
SUPERVISIE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
De gesprekken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling worden afgenomen door Peter
Samwel en zullen gaan over de ontwikkeling van de student op levensbeschouwelijk,
emotioneel en spiritueel vlak.
Tijdens de uren persoonlijke supervisie wordt nadruk gelegd op de persoonlijke ontwikkeling
van de student. Persoonlijke vraagstukken en kwesties komen aan bod en er wordt indien
nodig advies gegeven over nog te ontwikkelde stukken. Er wordt gekeken naar belangrijke
kwaliteiten waarover een Espavo therapeut dient te beschikken.
VAKINHOUDELIJKE SUPERVISIE
Tijdens de vakinhoudelijke supervisie uren wordt er bijvoorbeeld besproken welke technieken
de student nog niet voldoende beheerst en waar nog aan gewerkt dient te worden om het
leerjaar succesvol af te kunnen sluiten. Indien nodig wordt er een persoonlijk plan gemaakt.
Verder wordt er advies gegeven over de opstart van een eigen praktijk en kun je met al je
vragen terecht over de voortgang van je studie.
SUPERVISIECONSULT
Verdeeld over een studiejaar geeft iedere student minimaal 3 supervisieconsulten.
De student neemt hiervoor een testpersoon mee en geeft een consult met technieken uit het
betreffende jaar. De aanwezige docent geeft feedback tijdens of na het consult.
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Voor alle supervisiegesprekken/consulten worden door de student afspraken gemaakt met de
supervisant. De kosten zijn per gesprek/supervisieconsult 75 euro.
Wanneer de student niet aanwezig is op de gemaakt afspraak of de afspraak afzegt binnen 24
uur voor de afspraak worden de kosten doorberekend aan de student.

10.4 Gegeven en ontvangen consulten
Ieder studiejaar dient de student 28 (oefen)consulten te geven en 28 (oefen)consulten te
ontvangen.
De gegeven en ontvangen consulten dienen te worden uitgevoerd met technieken uit het
betreffende leerjaar.

10.5 Coachingsdag
Verdeeld over de vier leerjaren volgt de student minimaal drie coachingsdagen.
Tijdens deze dag geeft de ene student een andere student een miniconsult waarbij gebruik
wordt gemaakt van één van de aangeboden technieken uit het betreffende studiejaar.
Na afloop van het consult geven de andere studenten en de aanwezige trainer feedback.

10.6 Leerjaar praktijkdagen
Aan het einde van elk leerjaar volgt de student een praktijkdag.
Tijdens deze praktijkdagen worden de belangrijkste technieken en methoden van dat leerjaar
besproken en kan de student vragen stellen en casussen inbrengen.

10.7 Jaartoetsen
Aan het einde van ieder studiejaar wordt er een afrondingstoets afgenomen.
Deze toets bestaat uit een schriftelijk en een praktisch deel, de kosten daarvoor zijn 130 euro.
SCHRIFTELIJKE TOETS
Elk leerjaar wordt afgesloten met een schriftelijke toets waarin alle modulen die gegeven zijn
getoetst worden met open vragen.
Vanaf 60 punten (6.0) heeft men een voldoende gehaald.
De schriftelijke toets maakt voor 1/3 deel uit van het eindcijfer.
PRAKTIJKTOETS
Elk leerjaar kent aan het einde een praktijktoets waarin de student een cliënt meeneemt voor
een consult. De praktijktoets maakt voor 2/3 deel uit van het eindcijfer
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11. Overige informatie
11.1 Manier van onderwijzen
Alle lessen worden gegeven in de vorm van contactonderwijs.
Er wordt klassikaal een inleiding en uitleg van de lesstof gegeven waarna er verschillende
delen of de hele procedure voorgedaan wordt. De studenten oefen in twee- of drietallen de
uitgelegde stof. Aan het einde van de dag is er een evaluatie. Tussendoor kunnen er vragen
gesteld worden. Er kunnen ook opdrachten in gespreksvorm gegeven worden.
Er worden thuisopdrachten meegegeven in de vorm van intervisie met andere studenten,
boeken lezen of opdrachten afmaken die tijdens het contactonderwijs niet afgerond zijn.

11.2 Scriptie
Aan het einde van de opleiding wordt er door de student als onderdeel van het afstuderen een
scriptie geschreven. Aan het maken van de uiteindelijke scriptie gaat een traject vooraf wat
bestaat uit een reflectieonderzoek en een onderzoeksvoorstel.
In het document ‘reflectieonderzoek, onderzoeksvoorstel en scriptie’, staat concreet
beschreven wat er van de student verwacht wordt en wanneer. (Informatie van de opleiding in
Google Drive).

11.3 Examen
Afronden van de opleiding kan wanneer alle jaartoetsen met een voldoende zijn afgesloten en
de cliëntenverslagen met een voldoende zijn beoordeeld. Verder moeten de intervisie en
supervisie punten behaald zijn en genoeg praktijkdagen en oefenmomenten gevolgd zijn.
Ook zal de student het examen medische basiskennis behaald moeten hebben.

11.4 Docenten
Trainers zijn:
Carin Jansen
Peter Samwel
Mirjam Kuster

11.5 Bereikbaarheid
Voor telefonische vragen kunnen studenten terecht bij Carin Jansen tel 078 6198512 per email
kan dat via info@opleidingscentrumespavo.nl

11.6 Toelatingsvoorwaarden
Studenten worden toegelaten tot de opleiding wanneer zij minimaal 18 jaar zijn en een
middelbare schoolopleiding HAVO/VWO of een beroepsopleiding (MBO) met goed gevolg
hebben doorlopen. Specifieke andere toelatingsnormen worden niet gehanteerd, daar in de
cursussen voldoende aandacht wordt geschonken aan alle vaardigheden.
Studenten kunnen in overleg met de leiding van de school de opleiding in eigen tempo volgen.
Praktiserende Kinesiologen die hun kennis wensen te complementeren en willen instappen zijn
in principe vrijgesteld van de cursussen die ze bij erkende instructeurs hebben gevolgd indien
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er voorkennis nodig is voor een bepaalde cursus of module. Per cursus of module staat
aangegeven of er vrijstelling mogelijk is.

11.7 Inschrijven
Inschrijvingen voor cursussen/modulen verlopen in de regel via de website.
Men krijgt dan meteen een ontvangstbevestiging. Ongeveer 2 weken voor aanvang van de
cursus (indien met voor die tijd heeft opgegeven) ontvangt de student de uitnodiging, factuur
en routebeschrijving.

11.8 Algemene voorwaarden
Inschrijving
Wanneer een student zich via de website inschrijft voor een cursus/module ontvangt deze een
inschrijvingsbevestiging.
Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus (wanneer men zich tijdig inschrijft) ontvangt
men een uitnodiging, factuur en inschrijving/annuleringsvoorwaarden.
Door de inschrijving in te zenden aanvaardt de student deze voorwaarden.
Indien vooropleidingseisen gelden, dient de student een kopie van het vereiste diploma
/certificaat te overleggen.
Espavo heeft het recht een student te weigeren indien naar het inzicht van Espavo niet wordt
voldaan aan de toelatingscriteria.
Genoemde inschrijving geldt als overeenkomst tussen Espavo en de student met inachtneming
van een bedenktijd van 14 werkdagen.
De student is zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding voor de gewenste te volgen
lesdagen
Annulering
Annulering van een inschrijving door de student voordat de module is begonnen, geschiedt
door middel van een schrijven of email gericht aan Espavo, waarbij bij de berekening van de
hierna bedoelde annuleringskosten het moment van ontvangst van het schrijven door Espavo
geldt als het moment van annulering.
Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van een module door de student geldt volledige
restitutie minus de eventuele aanbetaling.
Bij annulering tussen 6 weken en 2 weken voor aanvang van een module, is de student 50%
van het cursusgeld verschuldigd.
Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van een module is de student het volledige
cursusgeld verschuldigd. Wanneer men door ziekte of familie-omstandigheden een dag(deel)
van een module (module bestaande uit meerder lesdagen) moet missen kan dit deel, na
overleg, later ingehaald worden mits er plaats is in de betreffende cursus.
De annuleringsvoorwaarden gelden voor alle modulen, praktijkdagen, oefendagen,
supervisieafspraken, toetsen enz.
Annulering door Espavo
Espavo beslist over het al dan niet doorgaan van een module uiterlijk drie weken voor de
geplande startdatum, en behoudt zich het recht voor deze beslissing op te schorten tot uiterlijk
7 dagen voor de geplande startdatum.
Indien er naar het oordeel van de Espavo onvoldoende aanmeldingen zijn, kan Espavo een
module annuleren dan wel naar een nader te bepalen datum verschuiven. In geval van
annulering restitueert Espavo het reeds betaalde cursusgeld binnen twee weken.
Espavo kan een module op een andere dan de geplande locatie laten plaatsvinden. Wanneer
deze locatie zich verder dan 10km vanaf de geplande locatie bevindt, heeft de student het
recht om binnen een week nadat de verplaatsing bekend gemaakt is, de inschrijving te
annuleren. Espavo restitueert bij annulering het reeds betaalde cursusgeld binnen twee weken.
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Uitval/wijziging docent
Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Espavo voor gelijkwaardige vervanging
zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Espavo de student zo snel mogelijk
hiervan in kennis stellen. Espavo zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data
komen. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de student geen recht op
(schade)vergoeding.
Betalingsvoorwaarden
De kosten van de cursus/module zijn te vinden op de website en de studiegids/cursusfolder.
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Betalingen dienen vooraf te worden voldaan of contant op de eerste cursusdag.
Bij te late betalingen wordt 10%van de totale factuur bij de factuur opgeteld.
Betalingen in termijnen zijn na overleg mogelijk.
Indien betaling na herhaaldelijk verzoek uitblijft, kan Espavo de vordering uit handen geven
ter incasso. De (meer)kosten van het (buiten)gerechtelijke traject evenals het aan Espavo
verschuldigde bedrag zullen in dat geval volledig voor rekening van de student zijn, te
vermeerderen met de wettelijke rente.
Auteursrecht
Alle in een module gebruikte materialen, inclusief gebruikte software, zijn auteursrechtelijk
beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder
uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Het is niet toegestaan materiaal geheel of
gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van
onderwijs in welke vorm dan ook.
Bescherming persoonsgegevens
Alle door de student verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van Espavo.
De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord studentenbeheer en een verantwoorde
bedrijfsvoering.
De student heeft het recht op inzage en waar nodig verandering van de eigen gegevens.
Espavo gebruikt de persoonsgegevens van de student niet voor andere doeleinden dan
waarvoor ze zijn verstrekt, tenzij een wettelijke regeling daartoe zou verplichten. Espavo
verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.
Aansprakelijkheid
Espavo aanvaardt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van haar bestuurders of de
docenten geen aansprakelijkheid voor:
Letsel en andere schaden toegebracht aan de student, verlies, beschadiging of diefstal van
eigendommen van de student, en gevolgschaden waaronder in ieder geval wordt verstaan
schade die het gevolg is van deelname aan een module, gebruik van lesmateriaal, uitval van
een module en uitval van de persoon die de module zou verzorgen. Espavo heeft een
inspanningsverplichting om fouten in het onderwijs en het studiemateriaal te voorkomen en
gesignaleerde fouten waar redelijkerwijs mogelijk te herstellen.
Klachten
De klachtenprocedure staat vermeld in de studiegids en is op te vragen via
info@opleidingscentrumespavo.nl

11.9 Locatie Opleidingscentrum Espavo
Paramedisch Centrum Zwijndrecht
Burgemeester de Bruïnelaan 140-3
3331AJ Zwijndrecht
Contactadres:
Carin Jansen
078-6198512
info@opleidingscentrumespavo.nl
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