



De opleiding is contactonderwijs, met tussenliggende opdrachten.


Lesdagen: De opleiding kent 8 dagdelen, verdeeld over 4 dagen.


Aan het einde van de dag wordt de stof van die dag getoetst, dus er is geen 

eindtoets. 


10.00 - 17.00/17.30 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


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 meeneme


Het lesmateriaal (de syllabus) wordt de 1e les verstrekt. Deze is altijd op papier en 

is uiterst uitgebreid, inclusief een aantal schema’s welke je later assisteren in 

opzoeken en het geven van adviezen. 


Tijdens les 1 ontvang je ook de lesmap. 


Er is een aantal lesboeken nodig, deze titels ontvang je na aanmelding. 


Certificering:


Na het succesvol voltooien van de opleiding, ontvang je het certificaat en ben je 

in staat om advies te geven op het gebied van voeding en suppletie. Als je de 

module als aparte opleiding hebt geboekt ontvang je ook een papieren certificaat. 


De studiekosten zijn € 1145,-  (vrijgesteld van btw)


Na ontvangst van de bevestiging en de nota kan je zelf de betaalwijze kiezen:


Aanbetaling: € 450,- te voldoen na inschrijving


Optie A: het restant € 695,- voorafgaand aan de opleiding


Optie B: 4 maandtermijnen van 173,75
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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.


Er zijn geen speciale eisen voor deelname, niet qua vooropleiding of qua leeftijd. 


De opleiding is geschikt voor: 


• leren over voeding voor jezelf, dus privé-gebruik


• vakkennis voor therapeuten


• als deel van het paramedisch traject


De module wordt gegeven door Anna Kruyswijk, arts, orthomoleculair arts, 

voedingsdeskundige. Zij is een ware expert op het gebied van voeding, voeding 

gerelateerde klachten en suppletie in vitamines en mineralen en veel meer. 


Uiteraard raden we je aan alle lessen aanwezig te zijn. Als het toch zo is dat je 

een les er niet bij kunt kan je de les inhalen. Daar staat een (geringe) vergoeding 

tegenover. De procedure staat op de site bij inloggen-studenten en dan opleiding 

voeding.


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. Die kan je 

vinden: 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 via de site www.nederlofcentrum.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) 

Deze info sheet hoort bij de Studiegids van het Nederlof Centrum.
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