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Cursusplanning TOPKI-opleiding 

1e jaar TOPKI – 4 jarige opleiding  www.topki.nl/modules/topki-opleiding/basis  
Aanmelden via de site 
Diverse cursussen worden ondersteund met een OLO = Online Leer Omgeving www.topki.nl/online  
  
Hieronder de cursussen voor het eerste jaar in mogelijke volgorde, met link naar de site voor de agenda. 
Natuurlijk kun je ook Touch for Health 1 t/m 4 achter elkaar volgen en daarna Stress Release 1 t/m 4…. 
De vetgedrukte cursusdagen zijn specifiek voor onze studenten www.topki.nl/opleiding  
 
Touch for Health 1 – 3 dagen  www.topki.nl/module/touch-for-health-1  
BrainGym 1.01 – 4 dagen  www.topki.nl/module/brain-gym-1-01  
Vakdag A = Anamnese – 1 dag – Iris Jongmans  www.topki.nl/module/vakdag-a-anamnese  
Zicht op Woordblind – 3 dagen  www.topki.nl/module/zicht-op-woordblind  
Touch for Health 2 – 3 dagen  www.topki.nl/module/touch-for-health-2  
Stress Release 1&2 – 3 dagen  www.topki.nl/module/stress-release-1-2  
Touch for Health 3 – 3 dagen  www.topki.nl/module/touch-for-health-3  
Stage middag Structuur – 1 middag – Iris, Inge en Karin, ROSMALEN www.topki.nl/module/stage  
Stress Release 3 – 1 dag  www.topki.nl/module/stress-release-3  
Touch for Health 4 – 3 dagen  www.topki.nl/module/touch-for-health-4  
Stress Release 4 – 2 dagen  www.topki.nl/module/stress-release-4  
Touch for Health Metaforen & Doel bepalen – 2 dagen www.topki.nl/module/touch-for-health-
metaforen-doel-bepalen  
Themadag Vingermodes – 1 dag  www.topki.nl/module/themadag-vingermodes  
Themadag Fix as you go – 1 dag – Iris Jongmans  www.topki.nl/module/praktijkdag-fix-as-you-go  
Stage middag Emotie – 1 middag – Iris, Inge en Karin, ROSMALEN  www.topki.nl/module/stage  
Themadag Meridianen – 1 dag – Inge Burgerhof  www.topki.nl/module/themadag-meridianen  
Themadag 5 elementen – 1 dag – Iris Jongmans  www.topki.nl/module/themadag-5-elementen  
42 spieren lokaliseren en palperen – 1 dag – Wietske Vergroesen  www.topki.nl/module/42-spieren-
lokaliseren-en-palperen  
Themadag reactieve spieren – 1 dag – Iris Jongmans  www.topki.nl/module/praktijkdag-reactieve-
spieren  
Themadag Touch for Health 1-4 – 1 dag – Iris Jongmans www.topki.nl/module/praktijkdag-touch-for-
health  
Themadag Stress Release 1-4 – 1 dag – Inge Burgerhof  www.topki.nl/module/praktijkdag-stress-release  
JOIN 1 – 3 dagen intern – Inge Burgerhof & Proneta Mukherjee, INTERN 
www.topki.nl/module/zelfontwikkelingsprogramma-join1-sabotagegedrag  
Vakdag B: Integratie Touch for Health en Stress Release – 1 dag – Iris Jongmans  
www.topki.nl/module/vakdag-b-integratie-touch-for-health-en-stress-release  
Studentendag – thema nog te bepalen – locatie nog te bepalen www.topki.nl/module/studentendag  
Propedeuse stage – 1 middag – Iris, Inge en Karin, ROSMALEN www.topki.nl/module/stage  
 
Na het succesvol afronden van de Propedeusestage ontvang je een getekende competentie verklaring. Daarmee 
kun je je aanmelden als studentlid bij de beroepsvereniging LVNT en je oefenpraktijk starten. Het behalen van je 
Propedeuse is een vereiste voor de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid van de LVNT. 
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Een afrondende stage maakt onderdeel uit van de Propedeuse van TOPKI. Indien de stage en de informatie (zie 
hieronder) voldoende beoordeeld zijn, wordt de competentie verklaring getekend. Hierin verklaren zowel de 
student als TOPKI dat de student over voldoende vaardigheden beschikt door specifieke modules te hebben 
afgerond, dat de student verder gaat met zich te ontwikkelen en zich lerend opstelt.  
Na inschrijving bij de LVNT heb je dan een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 
 
De gevolgde modules moeten bij elkaar 60 EC zijn ( = 1e jaar). Daarnaast staan er op de competentie verklaring 
intervisie, supervisie, vakinhoudelijke supervisie, balans geven en balans ontvangen. Hierover wordt je 
geïnformeerd tijdens het intakegesprek, dat z.s.m. nadat je je aangemeld hebt voor de 4 jarige opleiding 
gehouden wordt. www.topki.nl/opleiding  
 
Investering 1e jaar = ongeveer € 5.500,00 
 
2e jaar TOPKI – 4 jarige opleiding  www.topki.nl/modules/topki-opleiding/verdieping  
Cursussen voor het tweede jaar in mogelijke volgorde: 
Brain Gym® 2.01 – 2 dagen  www.topki.nl/module/brain-gym-2-01  
Vakdag C: Anamnese met video – 1 dag – Iris Jongmans  www.topki.nl/module/vakdag-c-anamnese-
met-video  
Zicht op Leefblind 1 – 3 dagen  www.topki.nl/module/zicht-op-leefblind-1  
Zicht op Leefblind 2 – 3 dagen  www.topki.nl/module/zicht-op-leefblind-2  
Themadag Tibetaanse achten – 1 dag – Inge Burgerhof  www.topki.nl/module/themadag-tibetaanse-
achten  
Communicatie en Counseling totaal 8 dagen verspreid over een jaar 
www.topki.nl/module/communicatie-en-counseling  
Stage middag totaal  4 middagen verspreid over het jaar www.topki.nl/module/stage  
JOIN 2 – 3 dagen intern – Inge Burgerhof & Proneta Mukherjee, INTERN 
www.topki.nl/module/zelfontwikkelingsprogramma-join2-conflicthantering  
Orthomoleculaire Geneeskunde – 4 dagen  www.topki.nl/module/orthomoleculaire-geneeskunde   
Themadag centering – 1 dag – Inge Burgerhof  www.topki.nl/module/themadag-centrering  
Talentenspel totaal 4 dagen verspreid over het jaar – Suzette Frijters 
www.topki.nl/module/talentenspel  
Voeding & Spijsvertering – 3 dagen  –  Marian Pijnenburg  www.topki.nl/module/voeding-en-
spijsvertering  
Voeding 1 – 2 dagen – Ingrid van Niekerk  www.topki.nl/module/voeding-testen-en-balanceren-1  
Voeding 2 – 2 dagen – Ingrid van Niekerk  www.topki.nl/module/voeding-testen-en-balanceren-2  
Themadag Zicht op Leefblind 1-2 – 1 dag  www.topki.nl/module/praktijkdag-zicht-op-leefblind  
Themadag Voeding testen en Balanceren 1&2 – 1 dag – Iris Jongmans  
www.topki.nl/module/praktijkdag-voeding-testen-en-balanceren-1-2  
Vakdag D: Integratie Touch for Health Stress Release Voeding Modes – 1 dag – Iris Jongmans  
www.topki.nl/module/vakdag-d-integratie-touch-stress-voeding-leefblind-en-modes  
Studentendag www.topki.nl/module/studentendag  
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3e jaar TOPKI – 4 jarige opleiding  www.topki.nl/modules/topki-opleiding/specialisatie  
MBK – CPION geaccrediteerd – Vrije keuze in waar je je MBK volgt (en in welk studiejaar). 
https://www.topki.nl/module/bedrijfsvoering-praktijkvoering  
https://www.topki.nl/module/vakdag-e-balans-met-video 
https://www.topki.nl/module/vakdag-setup  

vrije keuze kinesiologie =  
zoals voeding, SIPS,… www.topki.nl/modules/topki-opleiding/specialisatie  
 
4e jaar TOPKI – 4 jarige opleiding  www.topki.nl/modules/topki-opleiding/vorming  
https://www.topki.nl/module/vakdag-f-evaluatie-van-praktijkervaringen 
https://www.topki.nl/module/afstudeervijfdaagse  

vrije keuze kinesiologie =  
zoals voeding, LEAP, SIPS,… www.topki.nl/modules/topki-opleiding/vorming  
 
De uren van het eerste en tweede jaar zijn voornamelijk ‘verplichte modules’ te vinden via het gele 
sterretje. 
In het 3e en 4e jaar bestaan de Kinesiologie-uren uit ‘vrijekeuze modules’ te vinden via het groene 
sterretje. 
 
Investering: 
2e jaar = ongeveer € 6.000,00 
3e jaar = ongeveer € 3.000,00  
4e jaar = ongeveer € 3.000,00 
Totaal = ongeveer € 17.500,00  
 
Dit is exclusief MBK die ingepland is in het 3e jaar, maar ook in het 1e of 2e jaar gevolgd mag worden. In 
het 4e jaar wordt er heel veel aan zelfstudie gedaan en overleg met medestudenten gehouden. Zo wordt 
de Schriftelijke eindpresentatie geschreven en het examen voorbereid.  
Qua uren inclusief studiebelasting zijn de 4 jaren op deze manier gelijkwaardig verdeeld. 
 
De agenda van TOPKI is te vinden via: www.topki.nl/agenda  
Praktijkdagen zijn ook te vinden via: www.topki.nl/modules/module/praktijkdagen  
Themadagen zijn ook te vinden via: www.topki.nl/modules/module/themadagen   
Vakdagen zijn ook te vinden via: www.topki.nl/modules/module/vakdagen  
Ben je op zoek naar andere modules: www.topki.nl/modules  
 

 

 
Hartelijke groeten 
namens team TOPKI, 
 
Inge Burgerhof 
06-28263250 
info@topki.nl 
www.topki.nl 
 


