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INSTROOM TRAJECT VOOR KICOZO &
THERAPEUTEN DIE DE BIJSCHOLING VOOR THERAPEUTEN VAN FYTAROM,
MET GOED GEVOLG HEBBEN AFGESLOTEN

WAT IS FYTAROM?
FytArom is een modern natuurgeneeskundig
onderwijsinstituut, opgezet door Janet
Nienhuis, Aroma-, Fyto-, en Massagetherapeut.
FytArom verzorgt opleidingen en workshops in
aromatherapie en kruidengeneeskunde en
heeft de enige op HBO-niveau KTNOgeaccrediteerde opleiding in de Klinische
Aromatherapie in Nederland. FytArom staat
bekend om haar unieke aanpak, waarbij
praktijkgericht onderwijs gecombineerd wordt
met theoretische en wetenschappelijke
onderbouwing om zowel als zelfstandig
natuurgeneeskundig aromatherapeut als in
klinische settings verantwoord praktijk te
kunnen voeren. Het team van FytArom bestaat
naast Janet Nienhuis uit, Paula van der
Velden en Tilly L’Abee. Voor specifieke
onderwerpen worden externe experts
ingehuurd, als Madeleine Kerkhof en Nele
Odeur.

VISIE OP AROMATHERAPIE
FytArom ziet aromatherapie als het behandelen,
verminderen en voorkomen van lichamelijke en
psychische klachten, door zowel uitwendig (via
inhalatie of opname door de huid) als inwendig
(via opname door het spijsverteringskanaal)
gebruik te maken van plantaardige aromatische
stoffen. Deze aromatische stoffen zijn in de eerste
plaats etherische oliën, maar omvatten ook
andere natuurlijke stoffen, zoals hydrolaten,
plantaardige oliën, oliemaceraten, kruiden en
CO2-extracten.

VOOR WIE
Instromen in de opleiding klinisch aromatherapeut
bij FytArom Opleidingen:
Studenten van Kicozo, die met goed gevolg deze
jaaropleiding hebben afgerond, kunnen instromen
in jaar 2 van de opleiding tot klinisch
aromatherapeut bij FytArom; tenslotte hebben de
Kicozo-studenten al een prachtig basisjaar

afgerond. Bij Kicozo is het basisjaar vooral gericht
op wat je mogelijkheden zijn als verpleegkundige
in de zorg. De basisinformatie over etherische
olien, basisolien en CO2-extracten, veiligheid,
toepasbaarheid, komt overeen met het eerste jaar
bij FytArom, waar vergelijkbare onderwerpen iets
algemener gericht worden gegeven.
Daarom leek het ons goed om Kicozo-studenten
de mogelijkheid te bieden om in te kunnen
stromen, direct naar jaar twee.
Het is ook mogelijk dat therapeuten, die al de
zesdaagse Bijscholing voor Therapeuten hebben
gevolgd bij FytArom opleidingen, instromen in jaar
twee. Indien zij deze bijscholing met goed gevolg
hebben afgesloten.

HET INSTROOM TRAJECT
De geaccrediteerde opleiding bij FytArom
bestaat uit 3 jaar, zoals je inmiddels hebt
kunnen lezen in de brochure en leidt op tot
volwaardig natuurgeneeskundig klinisch
aromatherapeut.
Na de opleiding kan iemand met een BIGregistratie zich aanmelden bij iedere
beroepsvereniging, die onze opleiding heeft
geaccrediteerd, en aan de slag met een eigen
praktijk, waarbij cliënten (afhankelijk van hoe zij
verzekerd zijn) de consulten geheel of
gedeeltelijk vergoed krijgen.
Om Kicozo studenten met gelijkwaardige
kennis te kunnen laten instromen, is een kort
instroomtraject nodig. Ook voor de therapeuten
die de bijscholing hebben gevolgd is dit
instoomtraject verplicht.
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…….?

Heb je met goed gevolg de Kicozo jaaropleiding
afgerond, of de zesdaagse Bijscholing voor
Therapeuten bij FytArom opleidingen?
Dan is dit DE kans voor jou om in te stromen
in jaar twee van de opleiding !!!
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PRAK TIJK
& THERAPEUTISCHE
VORMING
Tijdens de gehele opleiding is er veel aandacht
voor praktijk. Producten maken en zelf ervaren
hoe effectief aromatherapie is.
Gedurende het tweede en derde jaar wordt er veel
aandacht besteed aan therapeutische vorming,
inclusief echte cliënten in de les.,
behandelplannen maken, intervisie, etc.
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BREED

GEORIËNTEERD;
De driejarige KTNO-geaccrediteerde
opleiding Natuurgeneeskundig Klinisch
Aromatherapeut is breed georiënteerd, naast
etherische olien bespreken wij kruiden,
supplementen, voeding en api-therapie,
indien dat betere dan wel aanvullende opties
zijn.

LESDAGEN

STUDIEBELASTING

Weekenddagen of woensdag
09:30 tot 16:30

Gemiddeld 4-6 uur per week.
De eerste lesstof is zeker een
week voor aanvang
beschikbaar in het
studentenportaal ViaDesk

OPLEIDINGSNIVEAU

LESMATERIAAL

Je hebt de jaaropleiding bij
Kicozo succesvol afgerond of je
hebt de Bijscholing voor
Therapeuten bij FytArom
opleidingen succesvol afgerond.

De uitgebreide lesstof, die
kan worden gedownload in
ViaDesk, is in het lesgeld
inbegrepen en is voldoende
voor de examens.

Het instroom traject IN HET KORT
Om instroom-studenten met gelijkwaardige kennis te kunnen laten instromen, is een kort instroomtraject
nodig.
Drie lessen inhoudsstoffen, docent Paula van der Velden, een les maceraten en oplosbaarheid door Janet.
Het instroomtraject bestaat uit een drietal lessen over de inhoudsstoffen van etherische oliën en een les
maceraten en oplosbaarheid. Deze lessen worden ondersteund door de database van Dropsmith, het
Aromawiel en een presentatie.

Inhoudsstoffen en toepassingen inleiding, Inhoudsstoffengroep: Terpenen
Inhoudsstoffengroep: Alcoholen & Fenolen en Maceraten
Inhoudsstoffengroep: Esters, Ethers & Oxiden
Inhoudsstoffengroep: Ketonen, Lactonen & Aldehyden, herhaling met oefeningen

Deze lessen worden gegeven in lesjaar 20-21 en vinden plaats tegelijkertijd met de eerstejaars studenten. In
de planning van het lesjaar vallen deze lessen in de maanden december, t/m februari.
Bij de lessen hoort iedere keer een uitgebreide reader. Het aroma wiel krijg je geplastificeerd uitgereikt
tijdens de eerste les. Bij de tweede les hoort een huiswerkopdracht, die je voorafgaand aan de derde les van
Paula via de mail aanlevert.

Het instroom traject IN HET KORT…vervolg
Het therapeutisch weekend
Gedurende het therapeutisch weekend komen de aromamassages, gebaseerd op TuiNa-techniek,
ruimschoots aan de orde. Ook zijn er onderdelen therapeutische vorming.

Het praktijkexamen in jaar twee bestaat uit het uitwerken en afhandelen van een door FytArom
verstrekte anamnese. Hiervoor moeten wij de instroomstudent van gelijkwaardige bagage voorzien,
vandaar dat het therapeutisch weekend is opgenomen in het instroomtraject.

Het therapeutisch weekend is dit jaar gepland in de Beukenhof in Biezenmortel, een voormalig
klooster. Niet alleen FytArom maakt gebruik van deze locatie, er zijn ook andere
natuurgeneeskundige opleidingen die van deze locatie gebruik maken.

Wij starten vrijdagavond om 19:00 uur en het weekend sluiten wij rond 16:00 uur af op zondagmiddag.
Daarna ruimen wij met elkaar op en keren huiswaarts.

Het weekend is op basis van een tweepersoonskamer, er zijn een beperkt aantal 1-persoonskamers,
hiervoor is dan wel een toeslag van € 30,- p.p.p.n van toepassing. Alle maaltijden op de zaterdag en
zondag zijn inclusief. Heb je specifieke dieetwensen, geef dit dan tijdig door. Daarnaast krijg je zes
dagdelen les.

De enige belangrijke les die je uit jaar 1 mist is de hydrolaten les in juni, in dit
instroomtraject.
Mocht je deze willen volgen laat het dan weten. We vinden vast een plekje voor je tijdens
deze les. Deelname is dan een cadeautje van FytArom opleidingen als dank dat je, je
inschrijft voor het instroom traject!

KOSTEN
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Inschrijfkosten (*):
Kosten 4 lessen instromen:

EUR

100,00

EUR

350,00

Weekend, op basis van volpension een twee
persoonskamer en 6 dagdelen les : EUR 450,00
Inschrijving opleiding, jaar twee:
EUR 1825,- in 1x
of 4 termijnen van

EUR 475,-

Notitie
Je inschrijving is definitief na het voldoen van de
inschrijfkosten.
Toegang tot het studentenportaal jaar 2 is van
toepassing, zodra de eerste termijn betaling van
de opleiding ontvangen is.
De uitgebreide lesstof, die kan worden
gedownload via heet studentenportaal, is in het
lesgeld inbegrepen en is voldoende voor de
examens.

Plus ook hier het therapeutisch weekend EUR
450,00*)
Inschrijfkosten zijn eenmalig, ben je al ingeschreven dan
vervallen deze kosten

Aanvullende informatie
Start van de opleiding:
Start instroom traject:

September 2020
Januari 2021

INSCHRIJVEN 05
Wij sturen als tweede bijlage het
inschrijfformulier (inclusief de Algemene
Voorwaarden) mee met deze brochure.

Duur van de opleiding bij instroming:
2 lesjaren

Je kan het ingevulde inschrijfformulier en de
geparafeerde Algemene Voorwaarden scannen
en mailen naar info@fytarom.nl.

Eten en drinken:

Per post verzenden kan natuurlijk ook.

De lesdagen zijn inclusief koffie, thee en water met
wat lekkers. Je dient zelf je lunch mee te nemen.

Ons adres is:
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CONTACT

Heb je vragen of andere opmerkingen? Je
kunt altijd mailen naar info@fytarom.nl.
Voor specifieke vragen is FytArom ook
telefonisch bereikbaar van maandag tot en
met vrijdag van 19.00 uur tot 20.00 uur en op
woensdag van 9.00 uur tot 11.00 uur.
Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer:
+31 (0)6 42 86 60 96

FytArom Opleidingen
Oosteindseweg 161
2661 EC Bergschenhoek

Leslocatie
De leslocatie bevindt zich in het buitengebied
van Bergschenhoek (nabij Rotterdam) en
beschikt over een lesruimte met openslaande
deuren naar een groot terras, een
laboratorium, een massageruimte, een
keuken en sanitaire voorzieningen.
Bij mooi weer wordt er deels buiten
lesgegeven. In de prachtige, aromatische tuin
kan je wandelen, snuffelen, grondstoffen
oogsten en genieten van de geuren en
kleuren van de aanwezige planten.
De leslocatie is goed bereikbaar met het
openbaar vervoer.

