



De opleiding bestaat uit een combinatie van:


- medische basiskennis op hbo+ niveau


- voedingsmodule


- i.c.m. de reiki practitioner opleiding een casusmodule


- soms wat aanvullende (kleine) cursussen


- alles is contact onderwijs, medische basiskennis bestaat deels uit schriftelijke 

scholing en deels uitgebreide studiebegeleiding.


voedingsmodule 4 lesdagen verdeeld over 4 maanden en tussenopdrachten


Medische basiskennis hbo+: 14 praktijkdagen


Casusmodule: geen (bestaat uit geven van behandelingen, eigen planning)


Voeding 10.00 - 17.00 / 17.30 uur, medische basiskennis 09.00-17.00 uur


De opleiding vindt plaats in Amsterdam. De locaties van Nederlof Centrum zijn 

goed en makkelijk bereikbaar, zowel met openbaar- als eigen vervoer en er is 

voldoende parkeer gelegenheid in de omgeving. Op de website bij nederlof en 

locatie staat meer informatie over parkeren, ook heel betaalbare.


Medische basiskennis HBO+ is landelijk, altijd in Haarlem en andere locaties 

onder ander in het zuiden van Nederland. Het examen is qua datum naar keuze 

(maandelijks gelegenheid)


In het pand is een lunch gelegenheid en ook in de buurt zijn vele 

lunchgelegenheden, van eenvoudig tot luxe en ook een ruim aanbod winkels om 

zelf je lunch samen te stellen. Ook kan je gewoon je eigen lunch meenemen.


Medische basiskennis HBO+: wisselend, info volgt na aanmelding.


Het lesmateriaal (de syllabus) bij voeding wordt verstrekt. 


Voeding: geheel op papier, zelf boeken aan te schaffen.


Medische basiskennis: studiegids digitaal, en traditionele boeken.


Certificering:


Na het succesvol voltooien van de benodigde onderdelen van het traject kan je 

certificering aanvragen als: Paramedisch Natuurgeneeskundige.


Details opleiding 

Lesdagen: 

Tĳden: 

Locatie 

Lunch 

Lesmateriaal 

Certificering 

info sheet 
paramedisch 
traject



De studiekosten zijn afhankelijk van het gekozen traject.


Deze bestaan in ieder geval uit:


- Voedingsmodule (aanbetaling 450,- en 4 termijnen van 173,75)


- Medische basiskennis HBO+ 1495,- (vrij van btw) 

(kan ook in maandtermijnen)


- Op de site staan de mogelijkheden, kosten en voorbeeld combinaties.


Omdat Nederlof Centrum CRKBO erkend is, is de opleiding vrijgesteld van btw.


Als je een eigen praktijk of bedrijf hebt of werkzaam bent als zzp’er is de 

opleiding geheel aftrekbaar. Dat wil zeggen dat je bij je jaaraangifte de kosten kan 

opgeven als studiekosten. Je aanslag zakt dan met 36 tot 52% van de totale 

studiekosten. 


Onder bepaalde voorwaarden kan je studiekosten ook aftrekken van de loon- of 

inkomstenbelasting. Als je al belasting betaald hebt via je werkgever, krijg je deze 

bedragen daadwerkelijk terug. Je studiekosten zijn dan 36 tot 52% lager. 


Op de website bij Vragen en Aftrekbaarheid staat meer informatie.


Het paramedisch traject kan je volgen als je een basisopleiding hebt gevolgd 

zoals Aurahealing, Reiki Practitioner, Reiki Master, Meditatieleraar. Dit is de basis 

van je praktijkvaardigheden. Deze opleiding dient geaccrediteerd te zijn. Onze 

opleidingen zijn dat. Je kunt de basisopleiding en het paramedisch traject ook 

door elkaar of tegelijkertijd volgen. 


Voeding: Anna Kruyswijk, onder andere arts, orthomoleculair arts, Ayurveda.


Medische basiskennis HBO+: artsen met ruime werkervaring.


Als je bij voeding een les mist kan je deze in overleg met de lerares inhalen.


Daar staat een (geringe) vergoeding tegenover. 


Bij medische basiskennis HBO+ in overleg met de leraren.


Op de site staat bij elke opleiding een kopje onderaan dat heet admin. details. 

Daar staan alle kleine lettertjes; zit er btw in de opleiding of is deze vrijgesteld, het 

soort opleiding, de kosten, tot welke kwalificatie leidt de opleiding, hoeveel 

studie-uren per week kan je verwachten en andere details.


Op de site staan een aantal veelgestelde vragen en antwoorden. Rechtsboven bij 

Vragen, en dan de juiste opleiding aanklikken. Als je een vraag wilt stellen die 

daar niet bij staat kan je uiteraard een email sturen naar 

kantoor@nederlofcentrum.nl


Aanmelden bij voorkeur via de site www.nederlofcentrum.nl of hbo-therapeut.nl


Na aanmelding ontvang je een bevestiging en een routebeschrijving, zowel per 

email als per post.


De opleiding valt onder de algemene voorwaarden. (website bij Nederlof) 
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