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Introductie
Beste Cursist, je hebt deze studiegids ontvangen omdat jij je ingeschreven
hebt bij het Noorderlicht Academie voor de opleiding Fonoforese Frequentie
Toonpunctuur Therapeut, of omdat je van plan bent je in te schrijven en je
graag meer informatie wilt.
In deze studiegids vind je alle belangrijke informatie die nodig is om:
∞∞ Goed deel te kunnen nemen aan de opleiding
∞∞ Te weten wat er aan bod komt in deze twee tot drie jaar
∞∞ De opleiding met een goed gevolg te kunnen volgen en afronden
Het team Noorderlicht wenst je een prachtige opleiding toe en wij kijken er
naar uit je te verwelkomen, te ontmoeten en met je te mogen samen
werken.

Ethiek en basishouding student
∞∞ Je volgt een opleiding tot Fonoforese Frequentie Toonpunctuur Therapeut
met Stemvorken. Dit betekent dat je met mensen werkt of wilt gaan werken.
Hierbij hoort een bepaalde omgangsvorm en ethiek.
∞∞ Zorg voor jezelf zolang het niet ten koste gaat van de anderen om je heen.
Besef dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen ontwikkelingsproces. Dus
geef jouw grenzen rustig en op tijd aan.
∞∞ Zorg voor de ander zolang het niet ten koste gaat van jezelf.
∞∞ Toon respect, aandacht, en behandel de ander zoals je zelf ook behandeld
wilt worden. Ieder van ons wil gehoord, gezien en geaccepteerd worden.
Doe hier je best voor naar elkaar.
∞∞ Beoefen je om vrij van veroordelen te zijn en bedenk dat elke veroordeling
iets over jezelf zegt. Observeer jezelf hierin.
∞∞ Wat er in de opleiding onderling wordt prijsgegeven aan vertrouwelijke informatie behandel je ook vertrouwelijk.
∞∞ Wanneer je iemand aan wilt spreken doe dit dan in de IK vorm en alleen op
iemands gedrag en niet op de persoon.
∞∞ Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat het een prettige groep is waar iedereen zich veilig voelt. Alleen vanuit een velige basis kunnen we groeien.
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Vriendelijke groet Gerty, Francine, Lisette en Noor

Deel 1: Noorderlicht Academie
1.1 Visie
Kort samengevat is LIEFDE in hoofdletters onze visie en missie.
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Noorderlicht Academie is een plek waar de aardse realiteit met de spirituele
realiteit verbonden wordt. De geestelijke wereld handen en voeten geven betekent voor ons licht brengen in de aardse wereld, in het aardse lijden, in de
aardse mogelijkheden. Licht is voor ons bewustzijn én liefde.
Op eigen wijze licht brengen in al wat er is. Wij geloven dat het verbeteren
van de wereld, het licht brengen in de wereld, begint bij jezelf. Hoe dichter
je bij jezelf durft te zijn, hoe meer je aansluit bij je hart en bij je essentie. Je
essentie is verbonden met al wat was, wat is en wat ooit zal zijn.
Als individuele mensen hebben we elk een eigen taak en opdracht. We komen
iets leren van de wereld en we komen iets brengen aan de wereld. Twee ogenschijnlijk tegengestelde krachten. Noorderlicht Academie stelt zich als doel jou
te ondersteunen om die eigen taak te helpen ontwarren en te (h)erkennen.
Hoe doe je dat eigenlijk? Allereerst door je zelf verantwoordelijk te voelen
voor je eigen leven. Alles wat je denkt en voelt en hoe je handelt werkt door
in de wereld. We zijn per slot van rekening met elkaar verbonden.

Trillingsfrequentie verhogen

Noor schreef voor een stuk in Paravisie het volgende: “Voor mijn gevoel is het
scheppend werken het belangrijkste element van het verhogen van de trillingsfrequentie van de aarde, de mens en de kosmos. Er wordt van ons mensen verwacht dat wij onszelf tot creators maken en de mogelijkheden die wij
hebben ontvangen gebruiken. Wanneer we uit onszelf de krachtige vermogens
halen waarmee wij scheppend in de wereld kunnen werken, verandert onze
energiestroom en die van de wereld om ons heen. Op welk gebied je dit werk
doet maakt niets uit. De intentie, de innerlijke bevlogenheid, de compassie en
liefde energie waarmee je spreekt, handelt en creëert is essentieel.”

Schepper tussen hemel en aarde

Creëren of scheppen is een samenspel tussen de kosmische of goddelijke
krachten en jouw menselijke vermogens. De kosmos heeft handen en voeten
nodig om hier op aarde zichtbaar en ervaarbaar te worden. Ben jij bereid de
handen en de voeten te zijn van de goddelijke kosmische scheppende energie?
Dit vraagt een positieve zelfdiscipline, zelfliefde en vertrouwen in de Eenheid,
zodat je ondersteund wordt wanneer je het nodig hebt. Het vraagt erom dat
wij ons innerlijk en persoonlijk meesterschap ontwikkelen.

1.2 Missie
Noorderlicht Academie biedt jou een liefdevolle en veilige omgeving. Met een
open hart voor ieder mens is er ruimte voor jou om jezelf te ontdekken, te (h)
erkennen, te ontwikkelen en jezelf tot meester en schepper te maken van je
eigen leven. Daarmee scheppen we met elkaar een betere wereld voor onze
kinderen, de dieren en de aarde.
Een hogere trillingsfrequentie betekent een hoger bewustzijn en een krachtigere genezende Lichtstroom voor alles wat leeft. Noor begint hierbij bij zichzelf en de kring die zij om zich heen kan bereiken.
Haar kracht is het zien van het Hogere zielewezen van de mens. Dit zet zij in
om mensen aan te moedigen in hun kracht en licht te gaan staan, hun hart te
volgen, hun taak en opdracht uit te voeren en niet te blijven twijfelen of wij
wel groots mogen zijn.
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1.3 Opleidingsdagen
Dagopleiding

∞∞ De trainingsruimte is open vanaf 9.30 uur. De lesdag start om 10.00 uur. Het
is belangrijk dat je op tijd aanwezig bent.
∞∞ Tussen 13.00 -14.00 uur is de lunchpauze. Neem zelf je lunch mee. Het is
wel mogelijk bord, bestek, pan of tosti-ijzer te gebruiken.
∞∞ We eindigen om 17.00 uur. Tussendoor is er zowel in de ochtend als in de
middag een thee/koffie pauze. (koffie, thee en versnaperingen zijn bij de
cursusprijs inbegrepen).

Blokopleiding

Beide opleidingsvormen

∞∞ Bij aankomst is het de bedoeling dat de tassen, jassen en schoenen worden achtergelaten in de daarvoor bestemde vakken en aan de kapstok in de
aankomstruimte. Dit is om de energie in het centrum zo zuiver mogelijk te
houden.
∞∞ Houd de deur tussen de aankomsthal en de keuken dicht in verband met de
poezen. Zij mogen niet via de voordeur naar buiten.
∞∞ In het centrum lopen we op sloffen of sokken. Neem daarom warme sokken
of sloffen mee. (Er zijn ook sloffen in de grote mand in de aankomstruimte te vinden).
∞∞ Het is toegestaan drinken in de opleidingsruimte mee te nemen. Het is niet
toegestaan eten mee te nemen in de opleidingsruimte.
∞∞ Aan het begin van iedere lesdag zal er kort ruimte zijn om te melden wanneer er problemen, klachten, onzekerheden of vragen zijn. Het is belangrijk
om met je opmerkingen en vragen te komen en hier zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. Zodat je optimaal uit je studie kan halen wat er in zit.
∞∞ In deze studiegids zit een boekenlijst. Het is aan te raden deze boeken aan
te schaffen en te lezen. Dit is bedoeld om je kennis en inzicht te verbreden
en te verdiepen. Het is onderdeel van de lesstof of ter ondersteuning van het
werken met de stemvorken of het werken met de meridianen en de acupunctuurpunten.
∞∞ Ten alle tijden ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen welbevinden. Hiervoor is het belangrijk dat je regelmatig met je aandacht terug stapt in je eigen Zijn. Wanneer een lesopdracht te veel voor je is, meld dit aan de docent
of de assistent. Wanneer er andere zaken zijn die je aandacht van de les af
houden is het ook belangrijk dit te melden.
∞∞ Wanneer je verhinderd bent dien je dit tijdig per mail door te geven aan de
docent en/of assistent. Mocht je op de dag zelf ziek zijn of om een andere
reden verhinderd zijn bel dan direct met Noor Elffers 06-28423459 (tussen
8.00 - 9.30 uur)
∞∞ Iedere opleidingsdag wordt een aanwezigheidslijst ingevuld door de assistente. Er geldt een aanwezigheidsverplichting van 90%. Dat betekent dat
je maximaal twee dagen mag verzuimen. Mocht absentie om één of andere
reden vaker voorkomen, dan bespreken we in overleg met jou hoe je toch in
aanmerking kunt komen voor het diploma (bijvoorbeeld door het doen van
een extra opdracht of project).
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∞∞ We starten elke lesdag om 9.30 uur met zang en meditatie. De deur is open
vanaf 9.00 uur.
∞∞ Van 13.00 uur tot 14.30 uur is er lunchpauze. Er wordt voor de lunch gezorgd door een kok.
∞∞ Het avondeten zal om 18.30 uur zijn tot 20,00 uur. Na het corvee, wat we
met elkaar doen, gaat ieder zijn eigen weg tot de volgende morgen.

DEEL 2. De Opleiding
2.1 Inleiding opleiding
Een professionele opleiding tot Fonoforese Frequentie toonpunctuur therapeut
& healer
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FONOFORESE

		

Stemvork = Trilling = Energie = Gezondheid!

Een unieke opleiding voor mensen die gedegen en onderbouwt willen kunnen
werken met trillingsfrequenties in de vorm van stemvorken en de platonische
lichamen in bergkristal. De samenwerking tussen kristallen en stemvorken is
subliem. Zij versterken elkaars frequentie en dit geeft een nog intenser resultaat en groter bereik. Wil je meer bewustzijn en kennis hebben op het gebied
van stemvorken, frequenties, ziekteprocessen, kristallen, planeten, heilige
geometrie, oliën, essencen en kleuren dan is dit dé opleiding voor jou.

De juiste trillingsfrequentie

De juiste trillingsfrequentie aanbieden aan het lichaam geeft harmonie, balans
en innerlijke vrede. Elke stemvork heeft een eigen trillingsfrequentie en daar
mee een heel specifiek bereik en karakter. De doelstelling is om stemvorken
in te zetten voor het helen van lichaam, ziel en geest. De stemvorken spreken
met hun gezonde trilling het zelfgenezend vermogen aan. Ken je de werking
en het karakter van de stemvork, herken je het ziekte proces, dan kun je de
juiste trilling aanbieden zodat het lichaam zich hersteld en weer in balans
komt.

De opleiding is rust en intensiviteit

Het werken met stemvorken vraagt om een rustige omgeving en een liefdevolle intentie. Rust omdat je één tot twee sessies per lesdag ontvangt en hier
heerlijk bij kunt ontspannen en liggen. Een bijkomende plezierigheid is dat
ook je issues waar je mee rondloopt bewust of onbewust in een transformatie
komen. Wanneer jij de sessie geeft wordt van jou ook rust en liefdevolle intentie verwacht tijdens het behandelen van je medecursist. Je zult merken dat je
hier weinig moeite voor hoeft te doen. De trillingen van de stemvorken werken
niet alleen door in de ontvanger maar ook in de behandelaar.

2.2 Fonoforese Wat is het?
Fonoforese is het werken met stemvorken ter ondersteuning van de balans,
harmonie en genezing van mens, dier, plant en omgeving.

Zuivere Stemvork Frequentie

Een stemvork heeft 1 frequentie die puur en zuiver in trilling gebracht kan
worden. Het in trilling brengen van een stemvork doen we door hem aan te
slaan op een rubberen bal of blok. Breng vervolgens de trillende stemvork in
het energieveld of aura van een mens, dier of plant, dan neemt het organisme
deze trilling op. Alle delen in het organisme die dezelfde resonantie kennen
beginnen mee te trillen. Die delen die van oorsprong deze frequentie kennen
maar uit balans zijn geraakt door vervuiling en stress herinneren zich de oorspronkelijke trilling weer. Door het herinneren wordt het zelfgenezend vermogen aangespoord om de oorspronkelijke frequentie weer aan te nemen. Zo
herstelt het organisme zich uit zichzelf door de juiste frequentie aan te bieden
aan het energieveld.

6

Resonantie

Ieder orgaan in ons lichaam heeft een eigen trillingsfrequentie. Dr. Rife stelde
in 1920 verschillende lijsten op van de frequenties van organen. Hier wordt in
de Fonoforese gebruik van gemaakt. Hans Cousto, een Zwitserse mathematicus en musicoloog, heeft diverse andere frequenties, zoals die van de planeten
ontdekt en tot stemvorkfrequenties omgezet. Vervolgens zijn Inge Schubert
en Thomas Künne met deze stemvorken en frequenties therapeutisch aan het
werk gegaan en kwamen tot prachtige resultaten. Zij hebben hier de bijzonder
mooie Fonoforese Opleiding uit ontwikkeld. Deze opleiding heb ik gevolgd en
mocht ik in het Nederlands vertalen en doorgeven. In de loop van de afgelopen jaren (sinds 2000) heb ik hier mijn eigen onderzoek, ervaringen en kosmische doorgevingen aan toegevoegd. Zo is de huidige Fonoforese Opleiding
ontstaan waarin een schat aan krachtig werkende behandelwijzen te vinden is.

Hoe gebruik je stemvorken

2.3 Doelstelling van de opleiding
De doelstelling van de opleiding is; met stemvorken en kristallen, ondersteunen te geven aan het lichaam en het energieveld van mens, dier, plant en
omgeving.
Het helpen verwerken van emoties, gedachte obstructies, oude traumatische
ervaringen, vervuiling in het weefsel en familie karmische zaken, om het zelfgenezend vermogen aan te sporen om tot een balans en harmonie te komen.

2.4 Voor wie is de opleiding
De opleiding is geschikt voor healers, therapeuten en/of mensen die enige affiniteit hebben met klank, trillingsfrequenties en muziek. Er is geen voorkennis
vereist, iedereen kan deelnemen die zich geroepen voelt om met trillingsfrequenties mens, dier, plant en omgeving te ondersteunen.
Er is een voorgesprek met Noor Elffers is raadzaam. Daarbij is het volgen van
de basis-informatie-avond vooraf aan de opleiding verplicht. Hier wordt de
basis uitleg geven van het werken met stemvorken en trillingsfrequenties.
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Stemvorken kunnen zowel in het auraveld als op het lichaam geplaatst worden. Hiervoor zijn verschillende technieken mogelijk, die elk een ander effect
hebben op het organisme. Wanneer je de stemvork bij de oren houdt werkt de
frequentie via het gehoor en de watermoleculen van het lichaam. De trilling
wordt opgenomen en door het vocht in ons lichaam doorgegeven en verder
gedragen naar de diverse organen en weefsels. Plaats je de stemvork op het
lichaam dan werkt de trilling heel direct op die plek en in die omgeving als
een soort diepe celmassage. Wanneer je de stemvork op een acupunctuurpunt
plaatst is de werking in de meridiaan en het betreffende punt zeer krachtig.
Het prettige van de stemvork op acupunctuurpunten is, dat de huid niet doorboord wordt en dus intact blijft.

2.5 Opbouw van de opleiding
Beginner, Gevorderd of Professional

∞∞ Iedereen begint met de Informatie-avond.
∞∞ De beginners volgen afwisselend een therapeut-blok/module, en dan een basisblok/module fonoforese, dan weer een therapeut-blok/module en weer een
basisblok/module fonoforese enz.
∞∞ De gevorderden die een vrijstelling hebben, starten direct met de Basisblokken/modules gevolgd door de Meesterblokken/modules.
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Vrijstelling

Wanneer iemand zijn aantekening voor therapeut elders heeft behaald of de
opleiding Zuiver Waarnemen heeft gevolgd aan de Noorderlicht Academie dan
is een vrijstelling mogelijk voor de Therapeut-blokkken. Voor een vrijstelling
van de Therapeut-blokken is een gesprek en een schriftelijke bevestiging nodig van Noor Elffers.

De informatieavond

De informatie-avond of -dag geeft je informatie over de stemvork technieken,
de contra-indicaties, de achtergrond informatie over de frequentie-leer en het
overzicht over de opleidingsmogelijkheden.

Blok- of Dagopleiding

De fonoforese opleiding is op twee verschillende wijze te volgen.
1. Als Dag-opleiding - 5 aaneengesloten lesdagen per blok
2. Als Blok-opleiding - 1 lesdag per maand van 10 - 17, 7 lesdagen per module
Beiden hebben precies dezelfde inhoud.
Je kunt tussentijds altijd een les inhalen in een ander blok of in een andere
module. Dus de blok- en dagopleiding mogen ook gelijktijdig gevolgd worden
hiermee kun je in een korter tijdsbestek je hele opleiding afronden. Vraag
Noor naar de mogelijkheden.
De Blok-opleiding
Blok I: 					
Blok II: 				
Blok III:				
Blok IV:					

24
25
20
01

-

28
29
24
05

juli 2019
juli 2018
februari 2019
mei 2019

De Dag-opleiding
Module I
Start september 2020
Module II
16 apr., 21 mei, 11 juni, 8 okt., 5 nov. & 3 dec.’18 14 jan.2019
Module III
11 febr., 11 mrt., 8 apr., 3 juni, 9 sept. & 7 okt., 25 nov. 2019
Module IV
Start januari 2020
De Therapeut-blokken 		
(zie hiervoor de Therapeut Basis opl.)
Therapeut I: 				
24 - 28 juli 2019
Therapeut II: 			
26 - 30 december 2019
Therapeut III:				Juli 2020
Therapeut IV:				December 2020
De Meesterblokken
Blok ‘Chronische zieken’ 		
23 - 27 oktober 2019
Blok ‘Solfeggio’ 			
Oktober 2020
Blok ‘Aurum’				
Oktober 2021
De inhoud van deze blokken is diepgaand en al omvattend. Hier kun je met
een gerust hart een heel jaar mee vooruit.
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2.6 Niveau van de opleiding
De opleiding is op HBO niveau. Toch is de opleiding ook goed te volgen voor
mensen die een minder geschoolde opleiding achter de rug hebben. Het gaat
uiteindelijk om levenservaring en het ontdekken van wat in onszelf als wijsheid leeft. Dit is voor iedereen bereikbaar en heeft niets met certificaten of
diploma’s te maken. Daarbij is de opleiding vooral ervaren en doen.

2.7 Werkwijze Fonoforese
De lesblokken

Je
1.
2.
3.

ontvangt drie lesmappen.
Basisblokken
Therapeut blokken
Meesterblokken

Voor de inhoud van de blokken verwijs ik je naar bladzijde 21 van de studiegids.

2.8 Toepassing Fonoforese
Wat kun je uiteindelijk met je diploma en met dat wat je geleerd hebt?
Je kunt als therapeut je eigen praktijk voor fonoforese-frequentie-toonpunctuur therapie starten, zowel voor mensen, dieren, planten als voor de omgeving.
De toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos.
Zowel bij fysieke, als emotionele klachten maar ook bij bewustwording- en
transformatieprocessen is de fonoforese inzetbaar.
De stemvorken kunnen in het auraveld, in de omgeving, als ook op het
lichaam gebruikt worden. Wanneer de stemvorken in de klankkasten staan zijn
ze in een groot lokaal of gebied te horen. Met stemvorken in klankkasten is
een meditatie- of klankavond en omgevingshealing te creëren.
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Elk Lesblok heeft zijn eigen inhoud en geeft je een mogelijkheid van een totaalbehandeling. In elke Lesblok kom je hoofd-, romp- en ledematenbehandelingen tegen of behandelingen die het fysieke, emotionele, mentale en spirituele in balans en harmonie brengen.
De Basisblokken kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden.
De Therapeut-blokken zullen op volgorde gevolgd worden. Zij bouwen op in
moeilijkheidsgraad en in kennis.
De Meesterblokken zijn ook in willekeurige volgorde te volgen.

DEEL 3:
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Praktische informatie
3.1
3.2
3.3
3.4
		
		
		
		
		
		
3.5
		
		
		
		
		
3.6
		
		
		
3.7
3.8
3.9
3.9
		

Duur van de opleiding
Studiebelasting
Studiebelasting overzicht
Studiebegeleiding
- Studiebegeleiding bestaat per blok of module uit:
- Het voortgangsgesprek
- Interne toetsing
- Het studentenconsult
- Email, sms of app contact bij directe hulpvragen
- Skype consult
Toetsing en examen
- Interne toetsing
- Reflexieverslagen
- Cliënten verslagen
- Eindtoets
- Aanwezigheidsplicht
Certificaat of Diploma
- Eigen ontwikkeling
- Therapeut/healer
- Accreditatie of verbinden aan beroepsvereniging
Docenten en assistenten
Studiemateriaal en boeken
Indeling Blok- en Dagopleiding
Lesonderwerpen per Blok of Dagmodule
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3.1 Duur van de opleiding Fonoforese
De totale opleiding duurt afhankelijk van de keuze voor de Blok- of Dagopleiding respectievelijk 2.5 tot 3 jaar. Je ontvangt per Blok- of Dagmodule een
certificaat. Wanneer je alle blokken of modules hebt doorlopen ontvang je een
diploma.
De vier therapeutenblokken zijn verdeeld over twee jaar.
De vier basisblokken fonoforese zijn verdeeld over twee jaar.
De drie meesterblokken zijn verdeeld over drie jaar.

3.2 Studiebelasting
Therapeuten blokken

Fonoforese blokken

De fonoforese blokken en modules zijn in willekeurige volgorde te volgen.
Tussentijds in de oefengroep oefenen is absoluut zeer wenselijk om de diverse
behandelvormen onder de knie te krijgen. Het op elkaar oefenen helpt ook om
meer feeling te ontwikkelen met het karakter van de diverse stemvorken en
de diverse methoden en mogelijkheden om de stemvork in te zetten.

Meester blokken

De meesterblokken vragen eveneens om regelmatige oefening. Er is na elke
meestermodule drie keer een oefen-lesdag om met de hele groep uit te wisselen. De oefenlesdagen zullen op donderdagen of dinsdagen zijn.
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De therapeuten blokken vragen tussentijdse oefening en training van de lesstof door in de oefengroep te oefenen met en aan elkaar. De therapeuten blokken lopen op in moeilijkheidsgraad en zullen per blok nieuwe vaardigheden
van je verwachten. (zie hiervoor de opleiding Therapeut Basis)
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3.3 Studiebelasting overzicht Blokopleiding

.
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Vervolg Studiebelasting overzicht Dagopleiding
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3.4 Studiebegeleiding
De studiebegeleiding per blok:
•
•
•
•

1 x voortgangsgesprek van 15 minuten (per blok of module)
Interne toetsing (tijdens het blok of de module)
Studenten consul bij Noor
Email, telefonisch, skype, sms of app contact bij directe hulpvragen

ZUIVER
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Het voortgangsgesprek

Bij elk blok of module ontvang je een persoonlijk gesprekje van 15 minuten
meestal per telefoon of skype. Dit heet een voorgangsgesprek.
Het is belangrijk dit gesprek goed voor te bereiden. Tijdens het voortgangsgesprek komen de volgende vragen aan bod:
• Hoe gaat het met je?
• Hoe is de verbinding met jezelf?
• Hoe is je verbinding met de groep of de groepen?
• Lukt het je op te pakken wat de opleiding je aanbiedt?
• Waar heb je behoefte aan?
• Wat ter tafel komt?

Interne toetsing

Gedurende de lessen zal Noor je groei en ontwikkeling in het vizier hebben.
Dit noemen we interne toetsing. Het resultaat hiervan ontvang je in de voortgangsgesprekken en de studentenconsulten. Dit is om te kijken hoe jij in je
eigen ontwikkeling en bewustwordingsproces staat. De belangrijkste toetsingsvragen zijn:
• Ben je in staat jezelf te zien als schepper van jouw wereld?
• Neem jij je eigen verantwoordelijkheid voor je leven?
• Behandel je de cliënten respect en liefdevol
• Weet je wat je aan het doen bent en waarom je doet wat je doet?
Heb je voldoende begrip over waar je mee bezig bent met betrekking tot de
trillingsfrequenties en de plaatsing van de stemvorken.

Het studentenconsult

Het is de bedoeling dat je minimaal zes keer, gedurende de hele opleiding, een
studentenconsult afspraak maakt met Noor Elffers. Voor dit consult betaal je
het studententarief.
De onderwerpen die aan bod komen in dit consult kunnen voortkomen uit
eigen behoeften, uit het voortgangsgesprek of uit voorstellen van Noor.

Email, tel., app of sms contact

Het is voor mij (Noor) heel belangrijk dat het jou lukt om in je groeiproces te
stappen. Hiervoor kan het soms nodig zijn om tussentijds kort contact te hebben wanneer je ergens mee zit. Jij bent verantwoordelijk voor jezelf en voor
jouw groeiproces. Ik (Noor) ben me er terdege van bewust dat door middel
van de behandelingen die aangerijkt worden in de modules, er processen in
jou op gang komen die soms heftig kunnen zijn en om welke reden dan ook
om ondersteuning vragen. Deze ondersteuning wil ik je graag bieden binnen
mijn mogelijkheden, daar waar ik het niet kan bieden op het moment dat jij
het nodig hebt verwijs ik je naar de assistentes of naar een collega therapeut.

Skype consult

Het is ook mogelijk om tussentijds een skype consult af te spreken als je
moeilijkheden ondervindt tijdens de leerperiode. Zowel de skype consulten als
de privé constulten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Je ontvangt wel een studenten korting op alle consulten. De skypenaam van Noor is Noorderlichtelf.
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3.5 Toetsing en examen
Er zijn verschillende ijkpunten die mee wegen bij de eindbeoordeling.
Per blok of module bekijkt Noor of er groei en ontwikkeling is. Dit wordt per
blok of module besproken in het voortgangsgesprek en het studentenconsult.
Dit wordt door Noor tijdens de interne toetsing bekeken en dit zal zij aan jou
terugkoppelen.
1. Studiebegeleiding (blz. 14)
• voortgangsgesprekken (blz 14)
• studentenconsult (blz 14)
2. Interne toetsing (blz 14)
3. Reflectieverslagen
4. Cliënten verslagen
5. Eindtoets
6. Aanwezigheidsplicht tijdens de lessen

Aan het eind van ieder blok of module maak je een reflectieverslag.*
Een reflectieverslag is een verslag waarin je zo eerlijk mogelijk probeert aan
te geven wat je sterke en wat je zwakke kanten zijn. Het doel is jouw groei
en bewustzijnsontwikkeling in kaart te brengen zowel voor jezelf als voor
jouw voortgang in de opleiding. Het reflectieverslag laat zien wat je ervaren
en geleerd hebt en wat dit voor een effect heeft op je denken, je voelen en je
handelen.
De kern van het verslag is: Beschrijf en analyseer de eigen ontwikkeling.
Schrijf hierbij in de ik vorm.
Hieronder zijn een aantal voorbeeld vragen die jij jezelf zou kunnen stellen.
• Je bent de opleiding binnen gekomen met een bepaalde doelstelling.
Wanneer jij naar jezelf kijkt hoe je de lessen volgt en wat je uit de lessen
haalt, benut je de lessen dan zoals je zou willen en kunnen?
• Wat is de essentie van wat je nu geleerd hebt?
• Kun je wat je geleerd hebt ook toepassen?
• Hoe voel jij je in de groep?
• Wat vind je van je eigen functioneren in de lessen?
• Wat kan er beter en hoe zou je dat kunnen aanpakken?
• Wat heeft jou het meeste verrast in jezelf?
• Aan welke competenties wil je werken of heb je gewerkt?
• Hoe ga je om met de lesstof?
• Hoe ga je om met fonoforese en de behandelingen die je geeft?(*)
• Oefen je samen met anderen, een oefengroep of intervisiegroep?
• Ben je in staat je eigen problemen aan te pakken met messbrug, innerlijk
kindwerk en zilverenschaalwerk?(*)
• Pas je de communicatievaardigheden toe in je dagelijks leven?(*)
* deze items maken deel uit van de lesstof
* Het is de bedoeling dat je binnen 2 maanden na het gevolgde blok of module je verslag hebt ingeleverd.
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Reflectieverslagen
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Cliënten verslagen

Vermeld de volgende zaken in je eerste verslag van een cliënt:
1. Je naam
2. De datum waarop de sessie plaatsvond
3. Duur van je sessie
4. De voornaam van je cliënt
5. De leeftijd van je cliënt
6. De hulpvraag van je cliënt
7. Wees kort maar duidelijk en volledig
8. Wat zijn de vragen geweest die jij hebt gesteld?
9. Wat ervaar jij aan het fysieke lichaam van je cliënt?
10. Wat ervaar jij energetisch, emotioneel, mentaal en spiritueel aan je cliënt?
11. Wat komt er direct in je omhoog wanneer je de vraag van je cliënt hoort?
12. Welke behandelingen zou je kunnen inzetten en waarom?
13. Welke behandeling heb je ingezet en hoe vaak?
14. Welke psycho-energetische techniek heb je gebruikt en waarom?
15. Wat ervaar je in jezelf. Fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel?
16. Welke elementen of aandachtspunten worden aangeraakt in jou tijdens de
sessie?
17. Wat heb jij met jouw aandachtspunten gedaan?
18. Wat is voor jou belangrijk bij een sessie? Waarom?
19. Wat is jouw persoonlijke verbeterpunt?
20. Onderaan het verslag kun je een vraag of vragen aan mij (Noor en/of assistent) stellen
21. Het verslag mag per sessie niet meer in beslag nemen dan twee A4
Vermeld de volgende zaken in je vervolg verslagen met de cliënt:
1. Datum waarop de vervolg sessie plaatsvond
2. Je naam
3. Naam cliënt
4. Hoeveelste sessie is dit met deze persoon
5. Duur van de sessie
6. Navragen hoe de vorige sessie is ervaren
7. Hoe is de tussenliggende tijd gegaan? Ook i.v.m. oefeningen thuis
8. Wat zie jij aan het fysieke lichaam van je cliënt?
9. Wat ervaar jij energetisch; emotioneel, mentaal en spiritueel aan je cliënt?
10. Welke adviezen heb je aangedragen aan je cliënt?
11. Welke behandelingen heb je aangeboden aan je cliënt?
12. Wat is voor jou belangrijk bij een sessie? Waarom?
13. Wat ervaar je in jezelf; Fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel?
14. Welke elementen of aandachtspunten worden aangeraakt in jou?
15. Wat heb jij met jouw aandachtspunten gedaan?
16. Wat is jouw persoonlijke verbeterpunt?
17. Onderaan het verslag kun je jouw vraag of vragen aan mij (Noor) stellen.
18. Het verslag mag per sessie niet meer in beslag nemen dan twee A4
19. Wees kort maar duidelijk en volledig
Je verslagen kunnen zowel door Noor als door de assistente bekeken en beoordeeld worden. De assistente koppelt haar ervaringen met jouw verslag terug
naar Noor en zonodig komt één van ons terug op je verslag. Je krijgt je verslag
niet terug, dus maak altijd een kopie. Je krijgt wel tussentijds een antwoord
wanneer wij je verslag hebben gelezen.
Er wordt van je verwacht, wanneer je jouw diploma tot Fonoforese Frequentie
Toonpunctuur therapeut wilt behalen, dat je verslagen maakt van 11 verschillende cliënten waarmee je per cliënt (minimaal) drie keer hebt gewerkt. Je
levert per blok of module*een verslag in van een cliënt waarmee je drie consulten hebt gehad. Hierdoor blijft het zowel voor jou als voor mij en de assistent
overzichtelijk en kunnen we tussentijds bijsturen (zie uitleg * blz 15 onderaan).
Succes en plezier met je hierin te ontwikkelen.
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Eindtoets

In de laatste lesperiode van het derde lesjaar zullen er proefcliënten worden uitgenodigd. Je zult met een proefcliënt een sessie doen waar examinatoren bijzitten. De examinatoren zijn altijd met twee voor een eerlijke score. De score van je
eindexamen sessie weegt mee samen met de andere toetsgegevens. We beseffen
dat het een momentopname is en zullen deze toetsing ook als zodanig behandelen.
Mocht je last hebben van examenvrees dan is hier over te spreken en kunnen
we een andere vorm kiezen van toetsen. Je ontvangt dan wellicht een extra
opdracht i.p.v. de eindtoets. Meld dit tijdig zodat we jou hierin zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Het is niet de bedoeling dat eventuele examenvrees
je weerhoudt om de opleiding te volgen of af te maken. Ervaar je dat wel zo,
spreek er dan over zodat wij je kunnen ondersteunen en helpen.

Er wordt van elke leerling verwacht aanwezig te zijn. Is dit door omstandigheden niet mogelijk dan dien je daar de docent en/of assistent tijdig van op de
hoogte te brengen per email.
Bij ziekte op de dag zelf verwachten wij dat je Noor persoonlijk belt tussen 8.00
en 9.30 uur. Mocht zij niet opnemen stuur dan een app of sms met de rede van
je afwezigheid.
Iedere leerling wordt geacht 100% aanwezig te zijn. Elke les is op een ander
tijdstip in een andere groep in te halen. Mocht dit door omstandigheden niet
mogelijk zijn dan is overleg met Noor noodzakelijk hierover.
Bij meer dan 4 gemiste lessen in totaal, heb je een te groot percentage gemist en is
het verkrijgen van een certificaat of diploma niet mogelijk. Wel is het mogelijk deze
lessen in een volgende opleiding bij te wonen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.
In alle gevallen is het belangrijk open en helder te zijn over wat er aan de hand
is zodat wij (Noor en assistent) met je mee kunnen denken hoe we het samen
kunnen oplossen. Wij willen je graag ondersteunen juist als het even moeilijk is
voor je. Laat het ons weten.
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Aanwezigheidsplicht

3.6 Certificaat, Diploma & getuigschrift
Eigen ontwikkeling

Je kunt de opleiding puur voor je eigen ontwikkeling volgen. Dan geeft de
training je na voltooiïng recht op een certificaat van deelname met een getuigschrift. Hierbij ben je echter niet gerechtigd om op enigerlij wijze openbaar te
maken dat je met stemvorken officieel werkt.

Stemvork Therapeut/Healer

ZUIVER
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Wanneer je er voor kiest je diploma te halen als Fonoforese Frequentie Toonpunctuur therapeut dan worden er een aantal ‘exameneisen’ gesteld. Zie
hiervoor ‘toetsing en examen’ en ‘eindtoets’ blz 15. Herkansing is mogelijk.
Hiervoor maak je speciale afspraken met Noor Elffers.

Accreditatie of verbinden aan beroepsvereniging

Met je diploma én psychosociale basiskennis op HBO niveau (Plato) is het mogelijk om accreditatie te krijgen bij de VBAG en bij certificering van Noorderlicht Academie door het CRKBO is het mogelijk je aan te sluiten bij beroepsverenigingen zoals o.a. CPION en vele anderen.

Wat staat er in een....
Certificaat

Een certificaat beschrijft dat je de module of het blok hebt gevolgd om je te
ontwikkelen tot Fonoforese Frequentie Toonpunctuur healer/therapeut (FFT
therapeut/healer). De periode en het aantal uren dat je daarmee bezig bent
geweest plus dat jij instaat bent met frequentie toonpunctuur therapie de
mens, het dier, de plant of de omgeving in balans te brengen en te ondersteunen. Dit certificaat toont aan dat jij de lessen hebt gevolgd bij het Noorderlicht
Academie.

Diploma

Het diploma beschrijft dat je Fonoforese Frequentie Toonpunctuur healer/therapeut (FFT-therapeut) bent. Dat je hiervoor de behaalde tentamens en toetsen hebt afgelegd. Dat je alle uren en examens hebt gedaan en Noorderlicht
Academie achter jou staat wanneer je als FFT healer/therapeut aan het werk
gaat. Verder wordt op het diploma de periode en het aantal uren beschreven
en dat je in staat bent mens, dier, plant en omgeving in balans te brengen en
te ondersteunen in hun processen. Alleen wanneer jij de benodigde cliëntenverslagen hebt gemaakt, aan de aanwezigheidsverplichting hebt voldaan en
het examen hebt gehaald ontvang je een diploma.

Getuigschrift

Het getuigschrift beschrijft je kwaliteiten en mogelijkheden op het gebied van
frequentie healing en therapie. Het bevat welke kwaliteiten jij hebt en welke
gebieden je in jezelf nog kunt ontwikkelen om tot volle wasdom te komen. Dit
getuigschrift schrijft Noor vanuit haar vermogen om jouw hoger zielewezen te
zien en daarmee ook jouw hoogste vermogen en kracht.
Een ieder die de volledige opleiding heeft gevolgd ontvangt een getuigschrift.

18

3.7 Docent en assistenten
Docent Noor Elffers

De lessen worden gegeven door Noor Elffers. Zij heeft
daarvoor een erkend gecertificeerd HBO diploma en
ruim 30 jaar ervaring in het onderwijs. Zij heeft gewerkt met kinderen van 4 tot 12 jaar, met studenten
van de academie voor dans en euritmie, met volwassenen in diverse workshops en opleidingsgroepen.
Daarnaast heeft zij diverse opleidingen en cursussen
gedaan om haar expertise uit te breiden.

Assistenten
Bij elk blok of module is een assistent aanwezig. Dit zijn altijd oudleerlingen.
De assistenten geven ondersteuning bij de lessen, zijn de rechterhand van
Noor en ondersteunen haar in bijhouden van wat er behandeld is en wat de
vragen vanuit de groep zijn. Zij geven persoonlijke ondersteuning aan studenten tijdens de les wanneer dit nodig is. Zij zorgen ervoor dat ieder het juiste
lesmateriaal ontvangt. Verder verzorgen zij ook de dagelijkse administratie
rondom de groep.

Gerty Bouwma begeleidt bij de blokopleidingen.
Zij heeft zelf de hele opleiding gevolgd en assisteerd
nu voor het derde jaar.
Zij heeft vier jaar de kleine Tiki gedaan, waarvan
drie jaar kunstzinnig dynamisch coachen en een
jaar creatief lichaamswerk.
Haar hobby’s zijn intuitief schilderen en tekenen. Zij zingt graag en volgt yoga
lessen.
Als vrijwilligster werkt zij bij het Nivon. Dit is een vrijwilligers organisatie voor
natuurvrienden die ongeveer 90 jaar geleden is opgericht met als doelstelling
natuur en cultuur toegankelijk te maken voor iedereen d.m.v. aangeboden activiteiten. Natuurvrienden is vooral bekend door de lange afstandswandelpaden
en de natuur vriendenhuizen.
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“Het is mijn passie om mensen te zien groeien. Wanneer ik zie dat iemand
dwars door zijn angst en zijn pijn heen durft te gaan en durft op te staan in
zichzelf, dan straalt mijn ziel van binnen en voelt het alsof de hele wereld met
mij mee geniet van deze overwinning”.
Mijn kracht als docent is dat ik jouw zielewezen kan waarnemen. Dit maakt
dat ik je goed kan ondersteunen op je pad en je kan uitdagen om naar grotere
hoogten en ongekende diepten door te dringen in jezelf.

FONOFORESE
ZUIVER WAARNEMEN

Lisette Smit begeleidt de module opleidigen.
Ik heb de fonoforese basisopleiding afgerond
en momenteel zit ik in het eerste jaar van
Zuiver Waarnemen. Hiervoor heb ik drie jaar
gestudeerd voor energetisch therapeut aan
de Academie voor Geesteswetenschappen in
Utrecht. Van oorsprong ben ik opgeleid als
musicus aan het Conservatorium te Alkmaar
en het Koninklijk Conservatorium te Den
Haag.
Ik woon in Anna Paulowna, in de kop van
Noord-Holland vlakbij Den Helder.
Ik vind het heerlijk om in de natuur te zijn, vooral wandelen vind ik erg fijn.
Een andere hobby is haken en zelf kleding maken.
Muziek is heel erg belangrijk in mijn leven, het zit diep in mijn wezen. Daarom ben ik ook zo blij dat ik met de stemvorken in aanraking ben gekomen.
Ik ben bezig een eigen praktijk op te zetten. Zeker is dat ik de muziek hierbij
weer in ga zetten, maar dan op een andere manier dan alleen het lesgeven. Ik
wil mensen laten ervaren dat ze in wezen een schitterend lichtwezen zijn. De
diepwerkende trilling van de stemvorken is een prachtig hulpmiddel hierbij.

Francine Coppen begeleidt de module opleidingen.
Zij heeft zowel de drie jarige korte beroepsopleiding
tot spiritueel Psycho-energetisch therapeut Zuiver
Waarnemen afgerond als de Fonoforese basisopleiding.
In haar dagelijks leven in Geldrop werkt zij ondersteunend bij de mediatheek van een middelbare school in
Geldrop.
Zij is sinds december 2017 is zij oma geworden van
een prachtig kleinkind.
Haar hobby’s zijn golf spelen samen met haar man en goede vrienden en quilten. Francine is ook onze vaste naaister, zij maakt de stemvork EHBO etui’s, de
stemvork kwint etui’s, de stemvork schorten en de grote etui’s.

20

3.8 Lesonderwerpen
Blok-Module I

Energiebehandeling (fitness behandeling)
Osteoporose behandeling, rug en nierproblemen
Chakra balans met 1 stemvork
Chakra balans met 7 verschillende stemvorken
Chakra balans met 5 kristallen en 1 stemvork
“IK” kracht versterken
Chronische ziekten
Nier – Yang- kracht opbouw
Lever reiniging
Knie behandeling
Verkoudheid behandelen
Opstijgende pijnen
Hoofdpijnen
Klachten bij stofwisselingsziekten
Verkrampingen en spanningen
Menstruatiestoornissen (PMS)
Rugklachten & schouderklachten
Stemvork en edelstenen, klankschalen en kleuren
Belangrijke punten bij pijnbehandelingen
Geestelijke kop koffie
“Teveel in je hoofd” behandeling
Belangrijke klassieke acupunctuurpunten
Healing met zijden lapjes in verschillende kleuren

Blok-Module II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energetische onbalans harmoniseren
Psychotherapeutische ondersteuning
Slaap problemen (met 7 droom zones)
Man ∞ Vrouw energie in balans brengen
Vader ∞ Moeder problematiek (testen en behandelen)
Somatotopie van de hand
Versterken van gezonde activiteit
Versterken van gezond bewustzijn
Evenwicht brengen in het voelen
Verbinding met het diepe (boven) bewustzijn
Prenatale (voorgeboortelijke) onbalans harmoniseren; metamorfose behandeling voeten, handen, hoofd
Behandeling bij het te veel uitvloeien naar de omgeving en te weinig zorg
hebben voor jezelf
Behandeling bij onbalans in het gevoel, overgevoeligheid, hoogsensitiviteit
& emotionaliteit
Behandeling van zwaarte en melancholie (Lymfen) Loslaten van zwaarmoedigheid
Behandeling bij onbalans van de hormonen (emoties)
Behandeling voor versterken van helderzien en intuïtie
Behandeling voor het versterken van vrouwelijkheid
Behandeling bij angst (in Yin en Yang)
Behandeling bij lymfklier problemen, onbewustzijn en bewustzijn
Behandeling voor zelfverwerkelijking
Behandeling voor beter geheugen en herinnering
Behandeling “Kom in je eigen kracht”
Behandeling voor verschillende psychische problemen
Kabbala en versterking van het eigen IK
Verdrijven van kou, hitte, droogte, wind en vocht
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blok-Module III
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

•
•
•

Hart: Onrust en hartangst, Hart versterking, Hartepijn en vertwijfeling
Punten op het hoofd voor:
Lever en galblaas en nieren			
					Milt en maag					
					Dunne en dikke darm
Prenatalelijn
Hormoon balans
Oor fonoforese
Buik diagnostiek en behandelen van alle organen via de buik
Rug diagnostiek en behandelen van alle organen via de rug
Chakra energie balans via de voeten, Chakra balans I, II & III
Verstoringen in het zien
Oorsuizen (tinnitus)
Stemvorken en edelstenen, essences
Harmoniseren van de meridianen en chakra’s met de 5 geometrische vormen (Platonische vormen) uit bergkristal met behulp van de stemvork
Matrix healing met kristallen en stemvorken (9 nieuwe stemvorken)
Spanningsvelden, met twee stemvorken b.v:
		
Yin opbouw, Nieuwe wegen gaan, Levensenergie opbouw
		
Hormoonsysteem in balans brengen, Kringloop activeren
		
Pijntherapie, Depressies verminderen
Spanningsvelden in het gezicht
Diagonale onevenwichtigheden in het lichaam
Onevenwichtigheden in de linker en rechter lichaamshelft

Blok-Module IV
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Chakra balans vier verschillende vormen van chakra balans
Balans brengen in Medula Oblongata, onbalans kan leiden tot: - Systeemziekten als Parkinson- Steeds terug kerende ziekten - Problemen en
ziekten aan ogen & oren - Huid problemen - Astma of andere ademhalingsproblemen - Hoofd pijnen o.a. Migraine - Gezichtsverstoringen - Coördinatiestoringen - Gevoelsarm zijn - Verbroken zwangerschap - Pijnen
bij chronische ziekten - Duizeligheid - Reisziekte - Angst bv. om te vliegen
- Hoogtevrees - Pleinvrees
Balans brengen in het Limbische systeem, onbalans kan leiden tot: Leerproblemen - Slecht kunnen herinneren - Niet of moeilijk in contact met je
eigen gevoel zijn - Emotionele situaties moeilijk in kunnen schatten - Epilepsie - Aan autisme verwante storingen - Depressie- Fobieën- Angsten Oogproblemen - Ontwikkelingsstoornissen
Balans brengen in Hypothalamus en Hypofyse, onbalans kan leiden tot:
Allerlei ervaringsverstoringen - Stress situaties - Gevoelsmatig uit balans Vochtige handen - Slaap problemen - Sexuele problemen - Hyperactiviteit
- Allergieën - Schimmelinfecties zoals candida
One point therapie/één punt therapie: Energiezone – Eenheid- Bron van levenskracht- Geest en ziel in harmonie brengen- Vind in jezelf je plek- Vernieuwing en transformatie op alle vlakken- Kracht- Einde en nieuw beginVisioenen en scheppingskracht- Vrede- Volmaaktheid
Energetische regulering I en II
Versterken van het immuunsysteem; bij chronische belasting en stress
Vegetatieve ziekten: Stemmingswisselingen - Plankenkoorts - Angsten
- Depressies - Algemene arteriosclerose (aderverkalking) - Bedplassen Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen - Artritis- Groene & grauwe staar Hoge & lage bloeddruk - Alvleesklier diabetes - Vetzucht - Gehoorzwakte
- Migraine - Multiple Sclerose - Zenuwpijnen - Oorsuizen (Tinnitus) - Stofwisselingsstoornissen - Vegetatieve storingen bij stress en burn out
Matrix balans (Jouw matrix in balans brengen)
Zelfbewustzijn openen, Transformatie aura reiniging, Karma reiniging
Schaduw werk (methode om makkelijker in schaduw gebied bewust te
worden)
Chakra balans met spanningsveld therapie
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3.9 Data Blok- en Module-opleidingen
De data die hier gegeven worden zijn onder voorbehoud. De wereld draait en
verandert op dit moment zo snel dat het onmogelijk is om al twee jaar vooruit
alle data precies te plannen.
Blok
Blok
Blok
Blok

I				
II				
III				
IV 				

17-21 juli 2019
was op 25 - 29 juli 2018
20 - 24 februari 2019
01-05 mei 2019
April 2020
16 april - 14 mei, 11 juni, 08 okt.			
05 & 19 november, 03 december 2018
07 januari 2019, 04 febr., 04 maart
01 & 22 april, 27 mei en 24 juni
02 & 30 september 2019, 28 okt. 25 nov.
Andere data 2020 volgen nog

Therapeut
Therapeut
Therapeut
Therapeut

24 - 28 juli 2019
27 - 31 december 2019
Juli 2020
December 2020

I			
II			
III			
IV 			

Meester II Chr. ziek. 		
Meester I Solfeggio		
Meerster III Aurum		

16 - 20 oktober 2019
Oktober 2020
Oktober 2021
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Dagmodule I			
Dagmodule II			
					
Dagmodule III			
					
Dagmodule IV 			
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Kosten, inschrijving en algemene voorwaarden
4.1 Opleidingskosten
		
- Kosten lesmateriaal
4.2 Algemene voorwaarden
		
- Inschrijving
		
- Wijze van betalen
		
- Annulering door cursisten
		
- Annulering door Noorderlicht Academie
		
- Uitvoering van de opdracht
		
- Aansprakelijkheid
		
- Vertrouwelijkheid
		
- Intellectuele eigendommen
4.3 Klachtenprocedure en wkkgz
		
- Klachtenfunctionaris of Vertrouwenspersoon
		
- Geschillen instantie KPZ
		
- Contact KPZ
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4.1 Opleidingskosten

FONOFORESE
Het kan zijn dat er wijzigingen in de boekenlijst zijn tijdens jouw opleiding. Dit
wordt in de lessen besproken.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de richtprijzen die hier zijn aangegeven voor de boeken.
Een overzicht van deze boeken vind je via de website van Noorderlicht Academie. Klik op de knop ‘Boeken bestellen’. Je vindt hier de mogelijkheid via Bol.
com te bestellen.
Elke bestelling via de website van Noorderlicht Academie ondersteunt het centrum en daar zijn wij je zeker dankbaar voor.
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4.2 Algemene voorwaarden
Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen, trainingen, workshops, cursussen en overeenkomsten van het Noorderlicht Academie

Inschrijving
•

•
•

FONOFORESE

•

De inschrijving voor een cursus of opleiding geschiedt door het inzenden
per post, e-mail of fax van een door Noorderlicht Academie verstrekt inschrijfformulier, dan wel via de website van Noorderlicht Academie die deze
inschrijving vervolgens binnen 10 werkdagen schriftelijk, of per e-mail
bevestigt.
Alle cursussen of opleidingen gaan door onder voorbehoud van voldoende
deelname. Minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers, tenzij anders vermeld
op de website.
Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst en op volgorde van betaling van het voorschot van €100 euro.
De deelnemer zal de docent voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, over gebruik van medicijnen, alcohol, drugs, entheogenen,
over psychiatrische indicaties als borderline, schizofrenie en (aanleg voor)
psychose daar dit relevant is voor het veilig volgen van de opleiding. Bij
ingebreken stelling van de deelnemer behoudt Noorderlicht Academie het
recht de deelnemer verdere deelname aan de cursus of opleiding te ontzeggen zonder restitutie van het lesgeld voor de volledige cursus.

Wijze van betalen
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Direct bij inschrijving voorschot van € 100,00 overmaken met vermelding
van voornaam en opleiding.
Na je inschrijving ontvang je een bevestiging van inschrijving en de factuur
voor jouw lesgeld.
Het lesgeld dient betaald te zijn voor aanvang van de betreffende cursus of
opleiding.
De betaling van de opleiding wordt in één keer afgedragen een week voor
aanvang van de opleiding. Ook kan er in twee termijnen betaald worden.
Het eerste deel uiterlijk een week voor aanvang van de opleiding en het
tweede deel vijf maanden na de eerste storting. Iedere ingeschreven cursist ontvangt een factuur voor het totale bedrag met de data waarop de
twee termijnen betaald dienen te zijn. Tegen extra betaling van 10 euro
per termijn is betaling in meerdere termijnen mogelijk. Informatie hierover
kunt u opvragen bij Noor Elffers via info@noorderlicht-academie.nl ovv.
‘Aanvraag termijnbetalingen’.
Elke betaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan zijn.
Betaal je in termijnen dan staan de termijndata op je factuur. Je dient zelf
(ook) de termijnen in de gaten te houden zodat je op tijd betaalt.
Wanneer de eerste termijn na twee herinneringen is verstreken zonder
betaling, dan zal het gehele bedrag voor dat opleidingsjaar/cursus direct
opgeëist worden.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cursist/leerling in verzuim.
Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is de cursist/
leerling over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3%
per maand verschuldigd.
Indien de cursist/leerling met de betaling dan wel met de nakoming van
enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Noorderlicht Academie gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan
tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst. Dit geeft
onverminderd het recht aan Noorderlicht Academie om schadevergoeding
te vorderen.
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•

•

•

•

Zowel Noorderlicht Academie als de cursist/leerling zijn gerechtigd deze
overeenkomst onmiddellijk te beëindigen als de andere partij surseance
van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard,
dan wel in het geval cursist/ leerling onder curatele is gesteld of overlijdt.
Alle betalingen gaan naar rekeningnummer
NL14INGB0005150177 t.n.v. Noorderlicht Centrum
o.v.v. je voornaam en de initialen van de opleiding (voorbeeld: Noor Fono1
= Noor Fonoforese blok I. Houd op dezelfde wijze de termijnen bij. Noor
Fono 1.4 = vierde termijnbetaling van het eerste blok).
Zowel Noorderlicht Academie als de cursist/leerling zijn gerechtigd deze
overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in onderling overleg als de andere partij een ernstige ziekte heeft, of ernstige omstandigheden thuis
deelname niet meer mogelijk maken. Dit ontslaat de cursist/leerling niet
van het betalen van het volledige lesgeld voor het desbetreffende leerjaar
en de daarbij horende administratiekosten.
Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% (of het dan geldende rentepercentage) van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,00
komen volledig voor rekening van de cursist/leerling. Als zodanig worden
mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende
c.q. gebruikelijke tarieven.

•

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Wanneer u verhinderd bent om deel te nemen aan een cursus of opleiding waarvoor u zich heeft ingeschreven dan dient u dit schriftelijk door te
geven. Binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van inschrijving, kunt
u uw inschrijving kosteloos annuleren. Na deze 14 dagen zijn de volgende
annuleringsvoorwaarden van kracht:
Elke annulering dient schriftelijk per mail of brief te worden gedaan.
Elke annulering is pas van kracht nadat deze door Noorderlicht Academie
schriftelijk is bevestigd.
Annuleren is kosteloos tot 4 weken voor aanvang van de eerste lesdag van
desbetreffende cursus of opleiding.
Bij annulering tussen 4 tot 2 weken voor aanvang zal restitutie van het lesgeld worden verminderd met 20%.
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang of bij annulering na aanvang
van de cursus of opleiding vindt er geen restitutie plaats (u bent 100% van
het lesgeld verschuldigd) Wel behoudt u het recht op deelname aan een
volgende opleiding (tegen betaling van eventuele meerkosten).
Bij meerdaagse opleidingen of cursussen bent u het volledige lesbedrag
verschuldigd, ook al bent u niet in staat alle lesdagen te volgen. Dit geldt
ook wanneer u ervoor hebt gekozen te betalen in termijnen. Voor verzuimde lessen vindt geen restitutie van lesgelden plaats. Bij wanbetaling komen
alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitenge
rechtelijke kosten voor rekening van de deelnemer. U bent ten
alle tijden verplicht het lesgeld (cursusgeld) te betalen.

Annulering door Noorderlicht Academie
•

Bij overmacht behoudt het Noorderlicht Academie zich het recht voor een
cursus of opleiding te annuleren (bijvoorbeeld bij te weinig deelnemers
om een cursus kostendekkend te organiseren). De ingeschreven cursisten
zullen onmiddellijk van dit besluit op de hoogte worden gebracht en het
eventueel reeds betaalde lesgeld wordt volledig gerestitueerd binnen 7
werkdagen. De eventuele aansprakelijkheid van het opleidingsinstituut is
beperkt tot maximaal het door de student/cursist betaalde lesgeld.
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Annulering door cursist

Uitvoering van de opdracht
•

•

•

Indien Noorderlicht Academie haar lesprogramma niet na kan komen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst
niet bekend waren, heeft Noorderlicht Academie het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering van het lesprogramma mogelijk
wordt.
Noorderlicht Academie heeft het recht de nakoming van verplichtingen op
te schorten indien ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden
(die ten tijde van het sluiten van de over eenkomst redelijkerwijs niet te
verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen) zij redelijkerwijs haar
verplichtingen (tijdelijk) niet kan nakomen.
Noorderlicht Academie streeft er naar om geplande lessen te allen tijde
door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Noorderlicht Academie hiervoor jegens
de cursist/leerling niet aansprakelijk en heeft de cursist/leerling geen recht
op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde
cursusgeld. Noorderlicht Academie zal indien mogelijk zorgdragen voor een
vervangende les.
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Aansprakelijkheid
•

•

•
•

•
•

Noorderlicht Academie sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor
schade of ongeval ontstaan op de locatie van Noorderlicht Academie,
tijdens excursie dagen of studiereizen in binnen- en buitenland voor zover
zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
Noorderlicht Academie is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan een
cursus/workshop of opleiding. De docent kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade.
De cursist/leerling hoort veiligheid en voorzichtigheid te betrachten jegens
zijn medecursist, de ruimte en het werken met anderen. Ontstane schade
zal op de desbetreffende cursist verhaald worden.
Docenten/assistenten kunnen adviseren om tijdens de oefeningen bepaalde voorzorgmaatregelen te treffen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt
echter bij de student/cursist om hier wel of niet gebruik van te maken.
Fysieke, emotionele of geesteljke schade direct of op latere leeftijd kan
niet op de docenten of Noorderlicht Academie verhaald worden maar is op
eigen verantwoordelijkheid van de cursist/leerling.
De cursist/leerling is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk
voor zijn/haar handelingen in een cursus/workshop of lessen.
Aan de inhoud van de brochures en website kunnen geen rechten worden
ontleend.

Vertrouwelijkheid
•

•

Alle informatie die door de cursisten wordt verstrekt, zoals adres- en bankgegevens wordt door Noorderlicht Academie, door haar medewerkers en
docenten vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden op een veilige manier op een aparte externe harde schijf opgeslagen. Gegevens van de cursist worden alleen met toestemming van de cursist gebruikt. Ook informatie afkomstig uit persoonlijke gesprekken, worden vertrouwelijk behandeld
door de docenten en assistenten verbonden aan Noorderlicht Academie.
Wanneer vanuit medisch of justitieel opzicht informatie over de cusist gevraagd wordt, zal Noorderlicht Academie eerst toestemming vragen aan de
cursist, of anders aan familie of naasten van de cursist.
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Intellectuele eigendom

•

•

•

Noorderlicht Academie behoudt zich alle rechten voor van intellectuele en
industriële eigendommen met betrekking tot de door Noorderlicht Academie verstrekte leermiddelen. De cursist/student is niet gerechtigd cursusof opleidingsmateriaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan Noorderlicht Academie toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in
gebruik te geven (Lesmateriaal, teksten, leskaarten, geluidsbestanden van
de lessen even als video’s gemaakt tijdens lessen etc.).
De cursist/student is verplicht de stukken op eerste verzoek aan Noorderlicht Academie te retourneren, bij overtreding als bedoeld in artikel 5.1
van deze Algemene Voorwaarden op straffe van een boete van € 450, - per
dag.
Wanneer een cursist/student materiaal heeft vernield of beschadigd, dan
zal de cursist/student binnen een week voor materiaal van dezelfde functie
en kwaliteit zorgdragen of het kosten van de beschadiging of vernieling per
direct moeten overmaken.

4.3 Klachtenprocedure en Wkkgz

Klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon

Het kan voorkomen dat u als cliënt/cursist van Noorderlicht Academie een
klacht heeft over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat u deze
klacht rechtstreeks met Noor Elffers bespreekt. Mocht u dat om welke reden
dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, Dhr. B. van der Wilt. Email:
b.vanderwilt@sinar.nl. Dhr B. van der Wilt staat u graag te woord om u te ondersteunen de klacht te verhelpen op een voor alle partijen zo goed mogelijke
wijze.
Mocht u zich ondanks de goede zorgen van B.van der Wilt nog onvoldoende
gehoord en of begrepen voelen dan kun u zich ten alle tijden wenden tot de
hieronder genoemde geschilleninstantie.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het
nemen van verantwoordelijkheden het vermogen van de zorgaanbieder een
klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris) Bovendien staat het u vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet
tot het door u gewenste resultaat leidt, - u te wenden tot de onafhankelijke en
door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie KlachtenPortaal Zorg
(KPZ). Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject, én het oordeel
van de zorgaanbieder. Met ingang van 1 januari 2017 is onze/mijn praktijk bij
KlachtenPortaal Zorg aangesloten.
De geschilleninstantie KPZ is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen
om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een
schadeclaim worden toegekend.

Contact KPZ

Zowel de klachtenregeling, klachtenfunctionaris als de geschilleninstantie van
het KPZ zijn te vinden/te bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl. Een klacht
ter attentie van de klachtenfunctionaris kunt u via een formulier op de website
van het KPZ indienen. Wanneer u met spoed contact wilt opnemen met KPZ,
belt u het mobiele nummer (06) 25186207.
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Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen
Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Noorderlicht Academie voldoet aan deze
eisen. Graag leggen we kort uit wat dit betekent.

Het klachtenreglement van het KPZ, dat als basis voor de klachtenprocedure
van mijn praktijk zal gelden. Deze treft u aan op onze website.
De geschillenregeling van het KPZ, zal u in voorkomende gevallen door de
onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. U kunt deze geschillenregeling ook rechtstreeks van de website van de geschilleninstantie KPZ
downloaden
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https://klachtenportaalzorg.nl/wp-content/uploads/2017/01/Algemene-Voorwaarden-KPZ.pdf
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Noorderlicht Academie
Hulst 96
5662TK GELDROP

Noor Elffers Tel: 06-28423459
(Gelieve te smssen of te appen ipv in te spreken)

Spreekuur: Dinsdag van 9.00 - 10.00 uur
voor korte vragen of het maken van een afspraak
Email: info@noorderlicht-academie.nl

Assistentes voor
Fonoforese Opleidingen
Gerty Bouwer
Lisette Smit
Francine Coppens
Je kunt hen bereiken door een mail te sturen naar
Fono@noorderlicht-academie.nl
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