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TIME FOR CHANGE
Wil je etherische oliën veilig, effectief en zorgvuldig leren toepassen?
Dan ben je bĳ FytArom op het juiste adres!
In deze brochure vind je uitgebreide informatie over mogelĳkheden om in te stromen
voor de opleiding Natuurgeneeskundig Klinisch Aromatherapeut.
Meer weten over de Nascholing Aromatherapie voor therapeuten, geaccrediteerd op HBOniveau In deze brochure vind je uitgebreide informatie over de Nascholing voor Therapeuten?
Kĳk dan op www.fytarom.nl
Dank je wel dat je onze brochure hebt gedownload!

Unless you try to do something beyond what you have already
mastered you will never grow.
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Welkom bĳ FytArom
Wil je etherische oliën veilig, eﬀectief en zorgvuldig leren toepassen?
Dan ben je bij FytArom aan het juiste adres!

FytArom is een modern natuurgeneeskundig onderwijsinstituut,
geïnitieerd door Janet Nienhuis, geregistreerd Aroma-, Fyto-, en
Massagetherapeut. FytArom verzorgt opleidingen, workshops
en nascholingen in aromatherapie en heeft als enige een op
HBO-niveau KTNO- en GRO geaccrediteerde opleiding
Natuurgeneeskundig klinische aromatherapie In Nederland.
Het docententeam bestaat uit acht gekwaliﬁceerde en ervaren
docenten.
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.

INSTROMEN NATUURGENEESKUNDIG KLINISCH AROMATHERAPEUT
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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.
De Natuurgeneeskundig klinische aromatherapie die door FytArom wordt onderwezen is dus zowel
gericht op medicinale als op cosmetische en psychologische toepassingen. Het is veel meer dan het
creëren van lekkere geuren!

VOOR WIE?
Studenten van Kicozo, die
met goed gevolg de
jaaropleiding Aromazorg in
de Zorg hebben afgerond.

STARTEN IN
JAAR 2
Om Kicozo studenten met
gelijkwaardige kennis te
kunnen laten instromen, is
een kort instroomtraject
nodig.

&
Therapeuten, die de module
1 & 2 van de Nascholing
voor Therapeuten hebben
gevolgd bij FytArom
Opleidingen.

Ook voor de therapeuten die
de Nascholing voor
Therapeuten hebben
gevolgd is dit instoom traject
verplicht.

INSTROMEN
Het instroomtraject bestaat
uit drie lessen over de
inhoudsstoffen van
etherische oliën, een les
maceraten en
oplosbaarheid, een
praktijkles massage.
&
Deelname aan het
eerstejaars therapeutisch
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Nuttige Informatie
Dit instroom traject is nodig om je met gelijkwaardige kennis te kunnen laten instromen. Als
afgestudeerd Kicozo student of geslaagd deelnemer aan de Nascholing voor Therapeuten heb je al de
basisinformatie over etherische oliën, basisoliën, CO2-extracten, veiligheid, en toepasbaarheid. De drie
lessen inhoudsstoﬀen en de les maceraten en oplosbaarheid zijn een noodzakelijke aanvulling. De
praktijk massageles en het 1e jaars therapeutisch weekend zijn noodzakelijk omdat je in het weekend
van jaar 2 examen doet in het onderdeel masseren volgens de massage techniek die je wordt
aangeleerd door FytArom!

LESDAGEN

STUDIEBELASTING

OPLEIDINGSNIVEAU

LESMATERIAAL

Weekend
Woensdag

09:30 tot 17:00
09:30 tot 17:00

Gemiddeld 2-6 uur per week.
De eerste lesstof wordt een week voor aanvang via ons
studentenportaal beschikbaar gesteld.
Kicozo jaaropleiding Aromazorg in de Zorg met goed gevolg afgerond,
of Nascholing voor Therapeuten van FytArom.

De uitgebreide lesstof, die kan worden gedownload in het
studentenportaal, is in het lesgeld inbegrepen en is voldoende voor
de examens.
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Het instroom traject in het kort
• Drie lessen inhoudsstoﬀen;
• Een les maceraten en oplosbaarheid;
• Een praktijkles massage ter voorbereiding op het weekend
• Deelname aan het therapeutisch weekend jaar 1
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!

De lessen worden gegeven in lesjaar 22-23 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 die je zelf in ons studenten portaal kan
downloaden
Het therapeutisch weekend
Gedurende het therapeutisch weekend komen de aroma-massages, gebaseerd op TuiNa-techniek,
ruimschoots aan de orde. Ook is therapeutische vorming een onderdeel.
Het praktijkexamen in jaar twee bestaat uit het uitwerken en afhandelen van een door FytArom
Opleidingen verstrekte anamnese. Hiervoor moeten wij de instroom student van gelijkwaardige
bagage voorzien, vandaar dat het therapeutisch weekend is opgenomen in het instroomtraject.
Het therapeutisch weekend is gepland in de Beukenhof in Biezenmortel, een voormalig klooster.
Niet alleen FytArom Opleidingen maakt gebruik van deze locatie, er zijn ook andere
natuurgeneeskundige opleidingen die van deze locatie gebruik maken.
De lessen worden gegeven in zes dagdelen.
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 gaan we naar huis.
Het weekend is op basis van een tweepersoonskamer. Er zijn een beperkt aantal 1persoonskamers, hiervoor is dan wel een toeslag van van toepassing. Alle maaltijden op de
zaterdag en zondag zijn inclusief. Heb je speciﬁeke dieetwensen, geef dit dan tijdig door.
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Kosten
Inschrijfkosten (*):
Kosten instromen:

EUR 100,00
EUR 500,00

Weekend instromen:
EUR 500,00
Weekend, op basis van volpension een twee persoonskamer en 6 dagdelen les.
Inschrijven opleiding, jaar twee:
Kosten per jaar:

EUR 2.399,00

Kosten per jaar, bij betaling in vier termijnen:
(te voldoen in september, november, februari en april).

EUR

650,00

Weekend Therapeutische Vorming per jaar:
EUR 500,00
Weekend, op basis van volpension een twee persoonskamer en 6 dagdelen les.
Examenkosten (**)
Herexamenkosten

EUR
EUR

75,00
90,00

(*) Inschrijfkosten zijn eenmalig
(**) Examenkosten zijn niet inbegrepen en dienen per lesjaar afzonderlijk voldaan te worden.

Eerst instromen, of gelĳk starten in
jaar twee en instromen?
Je kunt gelijk starten in jaar twee en het instroom traject volgen in dat lesjaar.
Inmiddels leert de ervaring dat veel studenten dit zowel t.a.v. studiebelasting en
ﬁnancieel als pittig ervaren. Je kan er ook voor kiezen om eerst het instroom traject
te doorlopen en daarna pas het tweede jaar te gaan volgen. De keuze is aan jou!
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Inschrĳven
Heb je vragen of andere opmerkingen?
Je kunt altijd mailen naar info@fytarom.nl.

INSCHRIJFFORMULIER
Via onze website www.fytarom.nl is het inschrijfformulier
(inclusief de Algemene Voorwaarden) te downloaden.
Je kan het ingevulde inschrijfformulier en de geparafeerde
Algemene Voorwaarden scannen en mailen naar:
info@fytarom.nl

Per post verzenden kan natuurlijk ook.
Ons adres is: zie volgende pagina

Voor speciﬁeke vragen is FytArom ook
telefonisch bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 19.00 uur tot 20.00 uur Ons
telefoonnummer is; +31 (0)6 42 86 60 96

FytArom Opleidingen | Oosteindseweg 161 | 2661EC Bergschenhoek | Nederland
info@fytarom.nl | www.fytarom.nl | +31 (0)642 866 096
KvK: 51356783 | BTW: NL001192431B80 | RABO: NL44 RABO 0307996476

Behalve de opleiding Klinische Aromatherapeut kan je bij FytArom ook de nascholing
Aromatherapie voor Therapeuten volgen.
De opleiding Natuurgeneeskundig Aromatherapeut is
CAT | BATC | VBAG | NVST | FAGT | NGS geaccrediteerd.
De nascholing Aromatherapie voor Therapeuten is
KTNO K11645 | BATC | CAT | VBAG | FAGT | NVST | VIV | VVET geaccrediteerd.

