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Nieuwsbrief van yoga, massage en trainingscentrum  
“De Weideblik” 

                                                                    

     
  
 

Certificering, erkenning en herkenning. 
 

De afgelopen jaren hebben cursisten mij regelmatig gevraagd, of we een registratie kunnen ontwikkelen 
voor deelnemers die de opleidingen bij de Weideblik met goed gevolg hebben afgesloten.  In deze 
nieuwsbrief informatie over de uitgebreide certificering die we hebben ontwikkeld; De KRWB.  
Een kwalificatie die toegankelijk is, maar op een hoog niveau. 
 
De Weideblik bestond in 2014 alweer 10 jaar, is erkend en gecertificeerd en biedt naast yoga erkende 
opleidingen aan. Ook jij kan je nu laten certificeren en laten registreren in het Kwaliteitsregister van de 
Weideblik; KRWB 
 
Het document in de bijlage geeft korte uitleg over de registratie van gekwalificeerde personen in het 
KRWB. 

 
Het KRWB registreert: 

1. Docenten Kinderyoga. 
2. Docenten Peuter-Kleuteryoga. 
3. Docenten Babymassage met yoga.    
4. Docenten Peutermassage met Yoga. 
5. Holistische Kindercoaches. 

 
Wil je een erkenning en herkenning van je activiteiten, dan nodigen we je graag uit om je in te laten 

schrijven in het KRWB register. Je ontvangt na registratie o.a. het KRWB certificaat en bijbehorende logo’s. 

Lees voor meer informatie het volgende document. Daarin vind je een korte beschrijving van het doel van 

registratie, de betekenis en de voordelen die ook voor jou van toepassing kunnen zijn. Enkele kenmerken: 

 Heldere kwalificatie en certificering op een hoog niveau 

 Duidelijke gedragscode en gericht op veiligheid 

 Aantrekkelijke en duidelijke voorwaarden  

 Registratie voor een aantrekkelijke prijs 
 
Lees meer in de bijlage …. 
 
Met het KRWB worden ook een aantal collectieve voordelen geboden, waaronder: 

 Een uitgebreide en passende WA-verzekering voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid en 
eventueel een rechtsbijstandsverzekering i.c.m. KRWB. 

 Cursus “Eerste Hulpverlening kinderen en volwassenen”, gericht op je activiteiten en deze 
doelgroep. De Weideblik biedt een passende cursus voor deze doelgroep samen met 
beroepsgenoten in een kleine groep voor een aantrekkelijke prijs. 
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De eerste data zijn al vastgesteld: 
dinsdag 19 mei Wageningen (bij De Weideblik) 
dinsdag 2 juni  Wageningen of Swifterbant (nog nader te bepalen) 

  Zaterdag 6 juni Wageningen of Swifterbant (nog nader te bepalen) 
 (data en locatie onder voorbehoud) 

 
Voor meer informatie over het KRWB of de kwalificaties,  
de voorwaarden van registratie en het inschrijfformulier,   

of de Cursus “Eerste Hulpverlening kinderen en volwassenen”,  
kun je geheel vrijblijvend contact opnemen met: 
Gea Scholtens-Stiekema van De Weideblik info@deweideblik.nl  

 

Groeten van Gea Scholtens 

 
 

De Weideblik is ook te volgen op Facebook met de laatste ontwikkelingen. 
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