NIEUWSBRIEF mei 2013

Hallo allemaal,
Hier is de nieuwe nieuwsbrief van Topki.
Er is weer van alles te lezen op het gebied van herijking, hbo accreditatie,
studenteninformatie, cursussen enz. Er zit veel interessante informatie tussen, dus zorg
dat je op de hoogte blijft!

We wensen jullie veel leesplezier en mooie kinesio-ervaringen toe!
Het Topki-team
Ingrid, Iris, Proneta, Heleen, Astrid en Petra

FONG Status

In september zijn we gestart met het HBO bachelor traject, een
begeleidingstraject van FONG om scholen, zoals TOPKI en NSK, te
helpen bij het schrijven van een Zelf Evaluatie Rapport. Inmiddels
hebben we een 9-tal bijeenkomsten gehad in Bussum, zij zijn eens per
maand. In die maanden hebben we het hele arsenaal aan kapitale
punten doorgenomen voor het rapport en kan iedere school voor
zichzelf bekijken of we kunnen voldoen aan het bachelor niveau.
Aan het bachelor niveau zijn veel eisen verbonden en dienen we als
team veel werk te verzetten in het beschrijven van de opleiding:
competenties en vaardigheden, leerdoelen, eindtermen,
eindkwalificaties, leerplan, studiegids, EC of studiepunten berekenen,
onderwijs en examenreglement,…
Zo is er een nieuw leerplan, inhoudelijk zijn er weinig veranderingen,
maar de berekening van de zelfstudie is wel aangepast aan nieuwe
normen. De vereenvoudigde versie inmiddels ook op internet De

studentenmap is ook vernieuwd, mail even naar info@topki.nl voor de
nieuwste versie.
Vanaf september 2013 start het tweede deel van het bachelor traject
bij de FONG, weer 10 bijeenkomsten verdeeld over een jaar. De
bedoeling is nu dat we per opleiding presentaties geven van datgene
wat reeds beschreven is en onze verbeterpunten melden. Daarna
geven de scholen elkaar feedback. De bedoeling is om samen tot een
hoger plan te komen.
Het is een uitdagend project, en daarom ook mooi, we leren ervan,
worden als opleiding professioneler, alleen al op die manier heeft dit
traject veel zin.
Kwaliteitsverbetering!
Mochten er mensen zijn, trainers of studenten die hun steentje bij
willen dragen in dit traject…alle hulp is welkom!

INTRODUCTIE

Zoals je hierboven hebt gelezen, is Topki bezig met het upgraden van
de opleiding tot professioneel kinesioloog om een HBO accreditatie te
verkrijgen, dit naast de inmiddels verkregen Fong erkenning op hboniveau. Om dit te kunnen verwezenlijken, wordt er erg veel werk verzet
door het Topki-team, met als grote trekkers Ingrid en Iris. Zo wordt er
intensief vergaderd met diverse instanties en scholen, is er een ZERtraject via de Fong, moet er vooral veel schrijf- en rekenwerk worden
verricht etc.
Om deze reden heeft Petra Hermans het initiatief genomen om Topki
hierbij projectmatig te ondersteunen. Uiteraard zijn we heel blij met
deze hulp. Inmiddels heeft Petra al een vergadering bijgewoond en
wordt ze op de hoogte gehouden van de aankomende opdrachten
zodat ze zich kan inlezen. We zijn erg blij met haar aangeboden hulp!
Bij dezen willen we Petra van harte welkom heten!

HERIJKING TOPKI
NAAR HBO-NIVEAU

Het doel van de herijking is om iedereen die in het verleden bij Topki is
afgestudeerd de kans te bieden het diploma van Stichting Topki te
laten herijken naar de normen van 2012-2013, de normen van HBO
niveau (volgens de FONG eisen). Het is een mogelijkheid om iedereen
op HBO niveau te herijken, waarmee een evt. vervolg stap naar
bachelorniveau gemakkelijker te halen zal zijn.
De herijkingsprocedure is in volle gang.
We hebben inmiddels van veel mensen aanvragen binnen gekregen
voor de herijking naar het HBO niveau.
Voor het jaar 2003 (7)-2005- (6 ) 2008 (7 ) en 2010 (4 ) komen we
totaal op 24.
De commissie heeft nog niet alles gezien, maar in de regel komt
iedereen die actief is in het veld en voldoende heeft nageschoold ruim
aan de norm.

Wanneer alles voldoet krijgt men een stikker met HBO kenmerk voor
het eigen diploma en een officiele brief met hierop de HBO status
vermeld.
Over deze procedure is overleg geweest met FONG ( Niels Hiddering),
BvK (Maatje Jonkers) en VNT (Onderwijscommissie), zij staan allen
achter deze procedure.

ORTHOMOLECULAIRE Theorie examen
TOETS
Theorie examen Orthomoleculaire Geneeskunde Als student van
het Wellness Kinesiology College, Topki of de NSK, ben je verplicht
een theorie examen te doen. Hiervoor kun je je aanmelden bij Monique
(06-19075388 of info@welkin.nl). Ter voorbereiding zijn er
leerdoelen opgesteld.
Aanvullende informatie Monique over de toetsing:
Sinds enige tijd volgen de studenten van Topki, NSK en Welkin
gezamenlijk de cursus van Margo Peinemann en worden alle
studenten op dezelfde manier getoetst. Het is leuk om te zien dat dit
werkt. De helder geformuleerde leerdoelen maken heel duidelijk wat
uitsluitend uit de cursusmap bestudeerd dient te worden. Omdat Margo
tijdens de cursus veel achtergrondinformatie verstrekt die per cursus
sterk kan variëren, wordt deze niet meegenomen in een examen.
Inmiddels hebben verschillende studenten van alle drie de opleidingen
het theorie-examen gemaakt en met een bovengemiddelde score
positief afgerond!
Wie volgt!?

JOIN 1

Afgelopen voorjaar is het niet gelukt om de cursus JOIN 1 te
organiseren vanwege te weinig cursisten. Daarom is er in september
de mogelijkheid om de module JOIN 1 te gaan volgen.
Zit je in de opleiding en heb je dit –verplichte- onderdeel nog niet
gedaan, dan is het nu misschien tijd om in te springen. De cursus is
zeker de moeite waard, geeft inzicht in je eigen proces en bezorgt je
een mooie tijd waar je nog lang op terug kunt kijken. Kijk op de site van
Topki voor meer informatie over de JOIN, via de cursuskalender kun je
je ook inschrijven.
Omdat we een locatie hebben die vooraf vastgelegd moet worden (met
een deadline eind juni), is het van belang dat we op tijd en vrij vroeg
moeten weten of de cursus haalbaar is om te organiseren. Geef je
daarom snel – in ieder geval voor eind juni - op, wacht er niet te lang
mee!
Wanneer zich te weinig cursisten aanmelden, gaan we het mogelijk
anders organiseren. Dan kun je je wel via de cursuskalender
inschrijven voor JOIN 1 maar zal deze pas bij voldoende deelnemers

georganiseerd gaan worden. Alle studenten die zich aangemeld
hebben, zullen dan benaderd gaan worden. Uiteraard zullen we –
indien nodig – de studenten hiervan op de hoogte brengen.
Join us!
Miranda en Astrid

Persoonlijke
supervisie

Nieuws vanuit de hoek van persoonlijke supervisie!
Bij een goede en opbouwende vergadering met de persoonlijke
supervisoren (Karin, Heleen en Suzette) half mei 2013, samen met
Topki bestuur zijn we tot een nieuw concept gekomen van de
persoonlijke supervisie.
De bedoeling is dat de persoonlijke supervisie meer als een rode draad
door de opleiding heen loopt. Samen met andere modules zoals o.a.
de vakdagen, communicatie & counceling en wens naar waarmaken is
het doel om begeleiding te bieden in het persoonlijk
ontwikkelingstraject van iedere aankomende kinesioloog.
Voor het vak van Professioneel Kinesioloog hebben we uiteindelijk vele
kwaliteiten, vaardigheden en competenties nodig.
Competentie Plan Topki, Persoonlijk ontwikkelingsplan van TOPKI
1. Kennis hebben van en werken volgens het Educatieve Model
(1 e jaar en >)
2. Kennis hebben van en werken volgens de Ethische Code van het
IKC (1 e jaar en >)
3. Zelfevaluatie (2 e jaar en >)
4. Zelfverantwoordelijkheid (2 e jaar en >)
5. Zelfstandigheid (3 e jaar en >)
6. Kennis hebben van en ontwikkeling naar het Beroepsprofiel (3 e
jaar en >)
7. Visie en Missie (4 e jaar en >)
De student bekijkt samen met een van de supervisoren het
ontwikkelingsplan en overlegt aan welke ontwikkelingsstappen gewerkt
wordt tijdens de supervisie en/of andere benodigde begeleiding.
Meer informatie volgt…

TfH instructeur

Aan alle TfH instructeurs en cursisten die geïnteresseerd zijn in een
instructeursweek Touch for Health door Matthew Thie!
Zoals jullie weten gaan we hier in Nederland in 2014 de internationale
IKC conferentie organiseren, en wel van 1 t/m 4 oktober! Noteer het
vast in je agenda!
Matthew Thie heeft de gewoonte om in het jaar voorafgaande aan het
jaar van de conferentie het betreffende land te bezoeken! Daarom zal
hij w.s. in september in Nederland zijn.
Matthew Thie wil graag zijn bezoek combineren met het geven van een
cursus.
Omdat we in Nederland al langere tijd geen instructeursweek
georganiseerd hebben is het idee opgevat om de instructeursweek te
gaan laten verzorgen door Matthew in hoogst eigen persoon!
Wij realiseren ons dat het best kort dag is. Toch willen we deze mail
rond laten gaan om eens te inventariseren of er mensen zijn die
interesse zouden hebben.
Uiteraard denken we dan aan cursisten die Touch for Health 1 t/m 4
gevolgd hebben en zich óf meer willen verdiepen in de Touch for
Health, danwel ook instructeur willen worden.
Daarnaast kunnen wij ons voorstellen dat er ook huidige instructeurs
zijn die het interessant vinden een week intensief met Touch for Health
bezig willen zijn met Matthew!
Een unieke kans lijkt ons zo.
De week dat we dit dan zouden kunnen organiseren zal ongeveer
vallen in de periode 23 t/m 29 september!
Indien er cursisten zijn die interesse hebben moeten we ook een
spieren- en techniekendag extra gaan organiseren want deze dien je
gevolgd te hebben voordat je aan een instructeursweek mee kan doen.
Data zijn 1 juni en 14 september.
Dus graag jullie respons op deze mogelijkheden!
Groetjes , mede namens Jeroen
Paulien de Roos (info@chilibra.nl )

STUDENTEN
vertegenwoordiging

OPROEP
Desiree Mostert en Elvera van Dongen zijn op dit moment nog de
officiële vertegenwoordigers van de studentenvereniging. Zij hebben
zich al een paar jaar ingezet voor de studenten en de opleiding.

Inmiddels hebben beiden aangegeven dat zij graag het stokje willen
gaan overdragen.
De taken van een studentenvertegenwoordiging kunnen de volgende
zijn: het organiseren van de Topki-dag, het verzorgen van lief-en-leed
kaartjes naar studenten, de schakel zijn tussen studenten en het
bestuur enz. Je kunt er voor een groot deel eigen invulling aan geven.
Er zijn nu twee gegadigden nodig. Heb je tijd en zin om je in te zetten
voor studenten en de organisatie, dan daag ik je uit om je op te geven.
Dit kan door te mailen naar Astrid Verbeek (astrid@topki.nl) . Wil je
eerst nog informatie, dan kun je daar uiteraard ook over mailen!

