Van ECOtherapeut tot ECOintention practitioner
Ben je ECOtherapeut en wil je de titel ECOintention practitioner dragen? Dat kan!
Deze titel kun je door middel van bijscholing verkrijgen. Je hebt hiervoor de kans tot 31 december
2016. Je registratie is vanaf 1 januari 2017 twee jaar geldig.
Wat is het voordeel van registratie?
Je krijgt een vermelding in het ECOintention register op de website van Center for
ECOintention. Er is hiervoor een aparte pagina op de website onder `wie zijn wij`.
Je krijgt toegang tot het netwerk voor ECOintention practitioners.
Je krijgt toegang tot al het actuele cursusmateriaal via de archieffunctie van het
ECOintention netwerk.
Je wordt uitgenodigd voor bijscholingsdagen.
Je kunt je door Rijk of iemand uit het ECOteam laten begeleiden bij het testen van je
projecten.
Je krijgt de mogelijkheid om grafieken aan te maken via de grafiekenapplicatie van Center
for ECOintention.
Je krijgt de mogelijkheid om de ECOintention bedrijfsfolder te personaliseren met je eigen
gegevens.
We werken graag met je samen in projecten, cursussen en andere activiteiten.
Wat zijn de feiten en de eisen?
Je registrering geldt telkens voor twee jaar. Kies je ervoor om je als ECOintention
practitioner te laten registreren? Je levert vóór 31-12-2016 je documenten in. Je bent, na
goedkeuring, in dat geval geregistreerd ECOintention practitioner tot 31-12-2018. In die
twee jaar heb je tijd om nieuwe punten te verzamelen die je inlevert vóór 31-12-2018
waarmee je je registratie verlengt met nogmaals twee jaar etc.
Per twee jaar verzamel je minimaal zes ECOstudiepunten. Hiervoor volg je jaarlijks minimaal
één interne- en één externe activiteit. Interne activiteiten worden door Center for
ECOintention georganiseerd, bijvoorbeeld oefen-en bijscholingsdagen. Externe activiteiten
zijn alles wat jij belangrijk vindt in het kader van ECOintention, bijvoorbeeld cursussen,
boeken, films en workshops.
Wat moet je doen?
Je vult het ´Formulier voor registratie van ECOtherapeut als ECOintention Practitioner´ in.
Zie het netwerk of attachment. Hierin vermeld je naam en laatste opleidingsjaar. Er is een
kolom waarin je de interne activiteiten kunt invullen en een kolom waarin je de externe
activiteiten kunt invullen.
Over elke externe activiteiten schrijf je een Bijscholingsbericht voor op het netwerk. Dit
bericht bestaat uit de volgende onderdelen: Titel, maker/organisator, inhoud (korte
inhoudelijke beschrijving van de activiteit, samenvatting van het boek, film of de cursus),
wat is de connectie met ECOintention (wat zijn de raakvlakken, waarin was het aanvullend,
verrijkend, of verschilt de visie) en jouw ervaring (wat heb je eraan gehad). Maximaal één
A4. Op het ECOintention netwerk staan een paar voorbeelden.
Elke interne activiteit levert je 2 studiepunten op, het aantal studiepunten dat aan externe

activiteiten wordt toegekend is gebaseerd op de studiebelasting.
Dit geheel stuur je op naar alle leden van de bijscholingscommissie. (Zie onderaan dit
document voor meer informatie).
Je ontvangt een bericht van ontvangst.
Je ontvangt binnen drie weken na ontvangst bericht van akkoord of een verzoek om de
informatie die je hebt gestuurd aan te passen e/o aan te vullen.
Als alles in orde is, plaats je je bijscholingsberichten op het ECOintention network.
Na plaatsing van je bijscholingsberichten ontvang je een bevestigingsbericht met daarin je
verkregen ECOstudiepunten en de periode waarin je bij ons geregistreerd staat als
ECOintention practitoner. Het registratieformulier ontvang je bijgewerkt terug voor in je
administratie.
Na betaling van de factuur ontvang je een certificaat voor de periode van registratie en
word je met link op de ECOintention website geplaatst.
Wat zijn de kosten?
Kosten voor registratie zijn EUR 100,- (ex btw) voor twee jaar. Je staat in het register op de
ECOintention website, je krijgt toegang tot het ECOintention netwerk voor practitioners en
de archieffunctie met actueel cursusmateriaal en je bent welkom op de bijscholingsdagen.
Extra opties zijn:
Kosten voor een gepersonaliseerde ECOintention bedrijfsfolder zijn EUR 125,- (ex btw en
drukkosten). Je ontvangt de opmaak voor een online-en printversie.
Kosten voor begeleiding door Rijk per startscan en per maand EUR 100,Kosten voor één grafiek per project per jaar EUR 30,Bijscholingscommissie:
De bijscholingscommissie bestaat uit twee ECOintention practitioners en één persoon van Center
for ECOintention:
Peter Merry: petermerry@ubiquityuniversity.org
Rita Meuwese: ritameuwese@gmail.com
Linde Mees: info@ecointention.com
ECOintention Master Practitioner
Je kunt er ook voor kiezen je te laten registreren als ECOintention Master practitioner. Je houdt
dan niet alleen je vak bij, maar oefent het ook uit volgens de ECOintention methode. Meer
informatie hierover vind je op de website:
http://ecointention.com/cursussen_opleidingen/bijscholing.htm
En als ik me niet laat registreren?
Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid! Je bent hartelijk welkom op de oefendagen en op andere
openbare activiteiten die door Center for ECOintention worden georganiseerd. We hopen van
harte je daar, of ergens anders te ontmoeten!
Vanaf 1-1-2017 is deelnemen aan de bijscholingsdagen voorbehouden aan geregistreerd
ECOintention practitioners. Ook zal Center for ECOintention, wanneer we op zoek zijn naar
samenwerkers en/of medewerkers, deze uit de groep ECOintention (master)practitioners werven.
Laatste kans!!!
We hebben de periode waarin het mogelijk is je te laten registreren bij deze verlengd met een jaar.
Ipv tot eind 2015, heb je nu de tijd tot eind 2016. Dit is wel de allerlaatste mogelijkheid!
We hopen zeer dat je meedoet om samen verder te reizen in het energetische landschap!

