ScanCoaching Academy BV
T.a.v. M.J. van der Beek
Prinses Marijkelaan 7
2224VA Katwijk

Betreft:
Bevestiging accreditatie

Eindhoven, 12-03-2018

Geachte heer/mevrouw van der Beek,
Op de eerste plaats willen wij u van harte feliciteren met het feit dat één of meerdere van uw scholingsmogelijkheden door ons positief beoordeeld zijn. Middels deze brief informeren wij u over het vervolg.
Rapportage
In de bijlage van deze brief ontvangt u een overzichtsrapportage per positief getoetste scholing(en) waarin u
alle relevante aspecten van de beoordeling aantreft. Dit overzicht kunt u ook terug vinden in uw eigen
omgeving op onze website.
Eén scholing, één kenmerk
Naast het aan het instituut verbonden klantnummer, hebben de door ons getoetste scholingen ook een eigen
nummer. Dit zogeheten KTNO ID-nummer begint met een K en kunt u vinden in het accreditatierapport.
Wanneer bezoekers van onze website u naar het KTNO nummer vragen, wordt hiermee dit nummer bedoeld.
Het is tevens een handig kenmerk voor beroepsverenigingen- en organisaties om de scholing snel te kunnen
vinden in onze database.

Uw vermelding op www.ktno.nl
Nu één of meer van uw scholingsmogelijkheden positief zijn getoetst, is de informatie over uw scholing
zichtbaar voor bezoekers van onze website. Bent u benieuwd wat zij te zien krijgen? Kijk op onze website op
'KTNO voor therapeuten' en voer vervolgens onder 'geaccrediteerde scholingen' de naam van uw scholing in.
Door op de naam van de scholing te klikken komt u in de digitale rapportage. Uw profiel kunt u inzien door op
de naam van uw opleidingsinstituut te klikken.
Wij vinden het belangrijk om therapeuten zoveel mogelijk informatie over uw scholingsaanbod te geven.
Daarom stellen wij het verplicht dat u binnen 6 weken na aanvraag, de 'aanvullende informatie' van uw
scholing in mijn KTNO compleet maakt. Wacht hier niet te lang mee; onderzoek wijst uit dat therapeuten
belang hechten aan complete informatie! Mocht u om welke reden dan ook moeite hebben met het invullen
van de betreffende informatie, neem dan gerust contact met ons op.

Uw scholingen in beeld bij therapeuten
KTNO is er mede om de verbindingsbrug tussen opleider en therapeut te herstellen en in dat kader proberen
wij u actief te helpen met de promotie van uw scholingen. Dit doen wij onder meer door de geaccrediteerde
scholingen te communiceren op Facebook en Twitter; neem dus snel een kijkje! Ook brengen wij twee maal
per jaar een digitaal Kennismagazine uit.
Meer scholingen ter toetsing aanbieden
U kunt uiteraard op elk gewenst moment meerdere scholingen bij ons ter accreditatie aanbieden. Log hiervoor
in op uw eigen account (Mijn KTNO) en klik op “scholing ter accreditatie indienen” om een nieuwe aanvraag
aan ons door te geven.
Tot slot wil ik u namens ons bestuur danken voor het vertrouwen en alvast veel succes toewensen met uw
activiteiten.

Rogier de Beijer
Manager
Stichting KTNO

KTNO ID scholing:
Naam scholing:

K9536
Advanced ScanCoach

Deze scholing is door Stichting KTNO positief beoordeeld op de door ons vastgestelde toetsingscriteria.

1. Categorie(ën) en vakgebied(en) scholing:

Vakinhoudelijk therapeutisch
- Psychosociale begeleiding
- Traditionele Oosterse Geneeswijzen
- Energetische geneeswijzen

Therapeutische vorming
- Anamnese/diagnostiek
- Medische Basiskennis
- Psychosociale Basiskennis

2. Soort scholing:

Opleiding

3. Niveau van de scholing:

HBO

4. Aantal docent-contacturen van de scholing:

136

5. Aantal zelfstudie-uren:

215

6. Totale studielast in uren:

351

7. Totaal aantal ECTS:

12.5

Geaccrediteerd:
Ingangsdatum:
Einddatum:

12-03-2018
01-04-2018
01-03-2019

Naam adviseur:

R.F.J.A. de Beijer

Handtekening adviseur KTNO:

