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Betreft: Stoppen Opleidingen aan academie.

Merkelbeek juli 2011

Beste mensen,
Sinds voorjaar 2011 zijn er vanuit de overheid nieuwe eisen aan opleidingsinstituten gesteld en dit heeft na
maanden van zeer uitvoerig onderzoek tot de volgende beslissing onzerzijds geleid:
Tot onze grote spijt moeten wij jullie meedelen dat wij besloten hebben te zullen stoppen met het doceren
aan de academie van de volgende HBO opleidingen:
 Opleiding ENT= Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut , nu 2 jaar durend
 Opleiding AFP= Anatomie, Fysiologie en Pathologie , nu 1 ½ jaar durend.
Er zullen dus geen nieuwe lichtingen starten aan de academie om opgeleid te worden door ons.
In deze brief zullen wij uitleggen hoe dit besluit tot stand is gekomen.


De overheid en m.n. de zorgverzekeraars, eisen van alle alternatieve beroepsopleidingen, dat de door hun
nu erkende HBO opleiding(en) verplicht gescreend moeten worden door overheidsingestelde onderwijs
beoordelingsorganen.



Niet alle criteria en eisen zijn volledig bekend. De instanties die de opleidingen moeten screenen kunnen
daardoor hun werk niet goed doen en géén enkele opleiding de garantie geven dat ze geheel
geaccrediteerd worden én blijven. De instanties zijn dus in afwachting van concretere eisen van de
Zorgverzekeraars en wij als opleiding weer afhankelijk van de uitvoerende instanties.



Als opleiding willen wij kwaliteit leveren én de garantie dat als de opleiding geaccrediteerd wordt, dit
ook betekent dat cursisten hier een erkend diploma kunnen krijgen én houden. In de huidige situatie
kunnen wij deze zekerheid niet geven aangezien de toetsingscriteria van deze instanties niet duidelijk zijn
(zij zijn weer afhankelijk van de zorgverzekeraars die nog geen volledige duidelijkheid gegeven hebben of
willen geven). Als opleiding geeft dit dus alleen maar onzekerheid en géén garanties.



Bijkomend belastend effect is het enorme kostenplaatje; door het verplichte accreditatie abonnement én
de kosten van de constant durende screening en coaching van deze overheidsverplichte onderzoek
organen, wij dus als opleiding niet weten welke financiële risico’s wij tegemoet treden. Ook kan het
cursusgeld niet definitief vastgesteld worden aangezien wij niet weten wat de kosten zijn van eventuele
nieuwe criteria (die dus nog niet bekend zijn). Als er bijvoorbeeld nieuwe vakken (verplicht ) bijkomen dan
kan het zijn dat er meer gastdocenten ingeschakeld moeten worden en dat de urenbelasting van het
lesgeven hoger uitvalt. Dit zorgt voor extra kosten die momenteel niet in te schatten zijn. Dit zou dan
betekenen dat de opleiding onverantwoord duur zou worden voor de cursist. Zo lang deze
onduidelijkheden blijven, zullen wij als opleidingsinstituut de opleidingen stop zetten tot nader order.



Zoals de eisen momenteel zijn, moeten beide opleidingen minimaal 4 á 5 jaar gaan duren. Dit vinden wij
een absurde en onnodige tijdsduur.



Verder is voor ons zéér zwaar wegend dat de opzet van de Energetisch Natuurgeneeskundige Opleiding
ook qua structuur én inhoud zodanig verandert moet worden, dat wij hier als opleiders niet meer achter
staan. Per slot van rekening is deze opleiding een ontwikkelingstraject tot Genezer /Paragnost en
Lichtwerker en dat willen wij zo houden! In de nieuwe, door de overheid bepaalde structuur, komt onze
huidige opleidingsstructuur ons inziens onvoldoende uit de verf en hier kunnen en willen wij ons niet mee
conformeren.
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Dit alles heeft er toe geleid dat wij als opleiders besloten hebben, met pijn in ons hart, te stoppen met het
geven van beide bovengenoemde opleidingen aan onze academie, waar wij met hart en ziel les gegeven
hebben en vele bekwame therapeuten hebben mogen afleveren aan de maatschappij.
Maar aan het nieuwe opgelegde onderwijssysteem kunnen en willen wij ons niet conformeren.
Vandaar dat u die:
 of al positief gescreend bent zodat u zou hebben kunnen besluiten in voorjaar 2012 met de
beroepsopleiding tot energetische natuurgeneeskundig therapeut te starten
 of de anatomie, fysiologie en pathologie opleiding moest gaan volgen tegelijkertijd met de ENT
opleiding
 of die enkel de AFP opleiding aan de academie wilde volgen
helaas niet meer bij onze academie terecht kunt.
Voor alle duidelijkheid:
Het heeft géén nut ons te benaderen voor een doorverwijzing naar een andere opleiding of
opleidingsinstituut, daar hebben wij helaas geen oplossing voor. Dat zult u zelf moeten uitzoeken en wij
wensen u veel wijsheid in deze.
De nieuwe regeling van de overheid geldt NIET voor de opleiding die nu nog gaande is, maar voor de
opleidingen die hierna starten.
 Verder willen wij u aangeven dat de screeningscommissie van de academie niet meer bijeen zal
komen om te beoordelen op aanwezigheid van buitenzintuiglijke vermogens en geschiktheid voor de
ENT opleiding en andere zeer belangrijke informatie over het juist te volgen carrière pad verstrekt,
zoals deze commissie vele jaren gefunctioneerd heeft.
 Uiteraard kunt u voor een individueel paragnostisch consult bij mij; Carina Dresschers en bij mijn
collega Mark de Gast terecht, ook nog steeds om informatie over uw eventuele paranormale
vermogens en uw carrière pad te verkrijgen.
 Onze praktijk en trainingen;( in persoonlijkheidsontwikkeling en esoterische wetten enz.)
blijven uiteraard gewoon bestaan, enkel de hiervoor genoemde opleidingen (ENT en AFP) aan de
academie komen te vervallen.

Graag willen wij u en iedereen van harte bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen in de afgelopen 18
jaar dat wij mensen tot lichtwerker en professioneel therapeut hebben mogen opleiden. DANK U WEL!
Rest ons verder u alle goeds en succes op uw carrière pad toe te wensen!

Met zeer vriendelijke groet, ook namens docent Mark de Gast en docent Michèl Helmes.
Carina Dresschers.
Directrice Academie voor Energetische Natuurgeneeswijzen.

