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Het nieuwe certificaat trainers
Al enige tijd zijn we aan het dubben over de beperking die sinds 2017 de Wkkgz ons oplegt, dat je
alleen therapie mag doen als je voldoet aan de opleidingseisen daarvoor en bij een tuchtrecht
organisatie bent aangesloten. Dan alleen mag je iemand met klachten behandelen. Tenzij je een
nascholing volgt in paramedische of psychosociale basiskennis. Heel wat zangleraren of yoga leraren
of andere pedagogisch geschoolden hebben dat gedaan, maar heel wat ook niet.
Maar mensen met spanningsklachten kunnen veel baat hebben bij het aanleren van de adem- en
ontspanningsinstructies. We hebben daarom met de Raad van Advies en de Stichting (AOS) besloten
om deze mensen tegemoet te komen en een ander certificaat aan te bieden. Een trainers certificaat.
Je volgt dezelfde 3-delige opleiding, maar je hebt de keuze het af te ronden als therapeut of als trainer.
Het is daarnaast niet zonder meer je eigen keuze, het therapie certificaat krijg je alleen onder bepaalde
voorwaarden. Je hoort hier binnenkort meer over.
Voor degenen die in het verleden uit het kwaliteitsregister zijn gegaan en in het bezit zijn van het
certificaat therapeut is er een aanpassingsmogelijkheid om het certificaat trainer te behalen. Voor
verder informatie kun je contact op nemen met het Centrum.
Voor het Centrum voldoe je aan de kwaliteitseisen als je de opleiding afrondt en je het certificaat
therapeut of trainer hebt ontvangen. Aansluiting in het kwaliteitsregister is voor beiden mogelijk en te
adviseren. Door de Stichting (AOS) wordt nog bekeken welke eisen gesteld moeten worden als je
geregistreerd wilt blijven (herregistratie richtlijn). Daar wordt nog over gesproken met de Raad van
Advies. We komen hier later op terug.

Met vriendelijke groeten, Jan en Irmgard van Dixhoorn
* Als u geen prijs meer stelt op toezenden van de mededelingen stuur een mail naar info@methodevandixhoorn.com

