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Agenda NSKS Shiatsu 2021 
 

Digitaal inschrijven doe je hier  

 

Open dag - zondag, 29 augustus 2021  Live Online vanuit de Dojo via ZOOM 
Programma:  
11.00 – 11.30 Do-In en introductie  
11.30 – 12.00 Presentatie Klassieke Shiatsu   
12.00 – 13.00 Korte les in Shiatsu techniek en met KI werken  
13.00 – 14.00  Vraag en antwoord over symptoombestrijding met referenties 
14.00 – 14.15 Rondvraag  
14.15  Sluiting 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

De data opleidingsweekenden 2021    
Alle nieuwe opleidingsgroepen van Niveau 1, 2, 3 en 4 zullen in blokken van 4 achtereenvolgende dagen gegeven worden.  
Niveau 1 start 25 juni indien mogelijk fysiek in de dojo. Uiteraard met in achtneming van alle maatregelen en de protocols die 
zijn opgelegd door het RIVM/de Overheid en deze dienen te worden gehandhaafd. Zolang de maatregelen van de Overheid dit 
vragen, worden de lesweekenden gegeven via ZOOM LIVE ONLINE. 

 

OPLEIDING    
De NSKS is goedgekeurd op inhoud van het lesmateriaal en geaccrediteerd op HBO-Niveau door de Stichting KTNO – Kwaliteit 
en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen te Eindhoven. Dit betekent dat de NSKS Opleiding wordt erkend door de 
Beroepsverenigingen die zijn aangesloten bij de KTNO en alle aangeboden seminars zijn ook goedgekeurd als bij- en 
nascholing. De lijst met de aangesloten Beroepsverenigingen vind je op de website van de KTNO; hier is de link  Zoeken 

(ktno.nl)  en ook erkend door BATC; hier is de link Erkend (batc.nl)   
 
Hieronder volgen de data voor alle Niveaus:          
     

1B, 2020/21 2B, 2020/21 3B, 2020/21  4, 2020/2021 wordt hervat op 
06 & 07 maart (wkd 4)   13 & 14 februari (wkd 4) 23 & 24 januari (wkd 4)  19 t/m 21 maart (vrij t/m zon) 
27 & 28 maart (wkd 5)    17 & 18 april (wkd 5) 10 & 11 april (wkd 5)      23 t/m 25 april (vrij t/m zon) 
01 & 02 mei (wkd 6)  08 & 09 mei (wkd 6)    15 & 16 mei (wkd 6)     
     
Examen 1B Examen 2B Examen 3B   Examen & herexamen Niveau 4 
zaterdag,  22 mei  zondag, 23 mei  zaterdag, 29 mei   vrijdag, 10 september  
 
Niveau 1, 2021 start op 25 juni met haar Opleiding in 3 blokken van 4 achtereenvolgende dagen van vrijdag t/m maandag: 
25 t/m 28 juni; 30 juli t/m 2 augustus en 1 t/m 4 oktober.  
 
Niveau 2, 2021 start op 3 september in 3 blokken van 4 achtereenvolgende dagen van vrijdag t/m maandag: 
3 t/m 6 september; 15 t/m 18 oktober en 5 t/m 8 november. 
 
Niveau 3, 2021 start op 17 september in 3 blokken van 4 achtereenvolgende dagen van vrijdag t/m maandag: 
17 t/m 20 september; 8 t/m 11 oktober en 12 t/m 15 november. 
 
Examen/tentamen Niveau 1: zaterdag, 11 december; Niveau 2: zaterdag, 18 december en Niveau 3, zondag, 19 december 
2021. 
 
Alle studenten van alle niveaus die door dit Coronavirus hun tentamen/examen nog niet hebben gedaan/afgelegd, mogen  
gewoon verder gaan naar het volgende niveau en hun studie vervolgen. 
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Diagnose Seminars & Diagnoseavonden met Alan Nash (maximaal 10 studenten in de Dojo incl. een meegebrachte 

persoon voor de diagnose 
Zaterdag en zondag, 03 & 04 april en 23 & 24 oktober  

Start: 10.00 uur tot 17.00 uur (2 diagnose sessies per dag). Kosten € 185,00 per diagnoseweekend. 
               
Donderdagavonden 2021 - start 19.30 uur tot 22.30 uur. Kosten € 39,50 per diagnoseavond. 
11 maart, 15 april & 27 mei (maximaal 10 studenten in de Dojo incl. je oefenpersoon uit dezelfde huishouding voor de 
diagnose. 
 
Inschrijving/informatie: secretariaat van de school of per e-mail: klassieke@shiatsu.nl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

Meridiaan Seminar.  Met Alan Nash (maximaal 10 studenten in de Dojo) 
Zaterdag en zondag, 21 en 22 augustus van 10.00 tot 17.00 uur. Kosten € 185,00.   
 
Inschrijving/informatie: secretariaat van de school of per e-mail: klassieke@shiatsu.nl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

Moxa seminars o.l.v. Alan Nash & Anushka Hofman.   
Zondag, 5 december met Anushka Hofman van 11.00 tot 17.00 uur. Kosten € 90,00. (maximaal 10 studenten in de Dojo) 
Zaterdag, 26 februari 2022 met Alan Nash van 11.00 tot 17.00 uur. Kosten € 90,00 (maximaal 10 studenten in de Dojo) 
Locatie: de N.S.K.S. aan de Hendrik Zwaardecroonstraat 197-199, Den Haag. 
 
Aanmelden/informatie/inschrijving: Anushka Hofman, tel. 070 - 3470188 of e-mail: anushka@xs4all.nl | www.do-in.nl | 
Aanmelden/informatie Inschrijving: N.S.K.S. secretariaat van de school, tel 070 - 3831500 of e-mail: klassieke@shiatsu.nl 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

"Lunteren Seminar" in Den Haag. Kosten bedragen € 550,00 per persoon (dit bedrag is incl. het inschrijfgeld).  
Dit Lunteren Seminar wordt voorlopig voortgezet in onze Dojo aan de Hendrik Zwaardecroonstraat 197-199 te Den Haag 
en zal plaatsvinden van vrijdag, 2 juli t/m woensdag, 7 juli (6 achtereenvolgende dagen). We starten om 10.00 uur en we 
eindigen om 17.00 uur; neem je eigen lunchpakket mee.  
 

Ook hier gelden dezelfde maatregelen zoals genoemd onder de alinea “Opleiding”.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

Basiscursus Shiatsu en DO-IN (8 lessen) met Alan Nash 
Woensdagavond, start op 10 februari en 7 april van 20.00 tot 22.00 uur. Geen les op woensdag, 5 mei. 
We zijn gestart op 10 februari jl. met het geven van de lessen van deze basiscursus via ZOOM LIVE ONLINE van 18.30 tot 20.30 
vanwege de nog steeds geldende maatregelen van de Overheid en de nog steeds geldende avondklok.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

Oefenavond Shiatsu en Do-In 15 avonden Maandag van 20.00 tot 22.00 uur o.l.v. Sebastiaan van Leeuwen.  

 
Dit Voorjaar 2021 zijn we op maandag, 8  februari jl. gestart wederom met de oefenavonden voor al onze enthousiaste 
studenten van alle niveaus. Deze avonden zijn enkel toegankelijk voor de huidige NSKS opleidingsstudenten. Voor deelname 
aan deze maandagavonden zijn er géén kosten aan verbonden. Aanmeldingen voor deze avonden gaan via het Secretariaat 
per email. 
 
Wegens de Coronavirus situatie worden deze oefenavonden uitsluitend gegeven via ZOOM LIVE ONLINE. Je moet een 
oefenpartner hebben om te kunnen deelnemen en het is belangrijk dat je een goede webcam hebt zodat je de oefensessies, 
eventuele adviezen en aanwijzingen goed kunt volgen. Het belangrijkste onderdeel van de studie avond is Shiatsu. 
Do-In duurt enkel maximaal 30 tot 45 minuten. Deelname aan de oefenavond doe je voor de volledige twee uur. Heb je geen 
partner voor deze oefenavond dan kun je Shiatsu op jezelf beoefenen. Dit is net zo verrijkend en leerzaam en je maakt 
hiermee je volledige twee uur vol; deze worden genoteerd als jouw praktijkuren. Deelname enkel aan Do-In wordt niet 
genoteerd als praktijkuren.     
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

DO-IN OPLEIDING en DO-IN week cursussen o.l.v. Anushka Hofman starten weer vanaf 1 februari 2021. 
  

DO-IN SUMMER SCHOOL 12 hoofd meridianen o.l.v. Anushka Hofman start op vrijdag, 11 juni t/m 15 juni. 

 
Voor de exacte lesdata van haar DO-IN Opleiding en DO-IN weekcursussen verwijzen we je naar haar website van de 
de Nederlandse School voor DO-IN www.do-in.nl of mail naar anushka@xs4all voor meer informatie 

_____________________________________________________________________________________________________  

 

 
Alle data zijn onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden; u zult op tijd op de hoogte gesteld worden van wijzigingen 
Secretariaat: Stuyvesantstraat 24, 2593 GM Den Haag tel: (070) - 383 15 00. K.v.K (Den Haag):27156302.  
OB-nr. NL001473038B12 - IBAN: NL38ABNA0568425502 www.shiatsu.nl | klassieke@shiatsu.nl 
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