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Op het randje van de zomervakantie willen we jullie nog het heuglijke nieuws meedelen dat
we de totale beschreven opleiding tot Professioneel Kinesiologie van TOPKI bij de FONG
hebben ingeleverd. Dit is vandaag, 17-07-2015 gebeurd. Na heel lang werken door een team
van mensen hebben we het totale pakket kunnen afronden!
Het telt 714 pagina’s, met hier en daar zeker wat dubbele bijlagen 
Wat is er allemaal beschreven?
- een OER, onderwijs- en examenreglement, http://www.topki.nl/paginas/oer-onderwijs-enexamenreglement.htm en vele bijlagen
- een OS, opleidingsstatuut, onder aan pagina http://www.topki.nl/paginas/4-jarige-opleidingstichting-topki.htm

- de SNRO pas, een groot document, staat verder niet op de site, met vele bijlagen
Wat gebeurt er nu met dit totale pakket? De FONG gaat het document bekijken en
controleren, en daarna stuurt de FONG het pakket door naar de SNRO om de opleiding voor
het erkende SNRO- niveau te accrediteren!
Onze deadline is hiermee ruimschoots gehaald want de planning van indienen van het
pakket stond op begin september. Voldaan kunnen we nu van de vakantie gaan genieten,
uitrusten en dan daarna volop aan de slag met de opleiding en de praktijken.
Met dank aan de hardste werkers: Ingrid, Iris, Astrid, Petra en in de eindsprint ook Kitty; zij
hebben echt enorme inzet gepleegd (buitengewoon veel uren, dagen, nachten) om de
opleiding, en daarmee het beroep van kinesiologie, neer te zetten waar we uiteindelijk
allemaal profijt van zullen hebben. Verder is er steun geweest van Heleen Snoek, Irene Hin
en Angela van Niftrik. Iedereen uiteraard heel veel dank voor deze vrijwillige en
onvoorwaardelijke inzet.
Wat verandert er binnen de opleiding?
De indeling van de opleiding is iets anders, meer in onderwijseenheden, per blok om het
overzichtelijk te maken en ook toetsbaar te krijgen. Qua uren blijft het hetzelfde alleen is het
een andere vorm. We zullen dit de komende tijd op de site plaatsen en mochten er vragen of
opmerkingen zijn dan kunnen we dat natuurlijk toelichten.
We houden jullie uiteraard van het proces van accreditatie op de hoogte!
Rest ons om jullie allemaal een fijne en rustige vakantie toe te wensen en vooral gezond en
uitgerust na de vakantie jullie hier of daar weer te mogen ontmoeten.
Het Topki-team
Ingrid, Iris, Heleen, Astrid, Petra en Kitty

