SORAG-Gezondheidsspecialist
De SORAG-Akademie heeft een compacte
formule ontwikkeld voor een afgeronde
opleiding tot allround gezondheidsspecialist. Je
leert op een zeer brede basis hoe homeopathie,
fytotherapie en reflexologie kunnen worden
toegepast, terwijl ook de relatie tussen voeding
en gezondheid tot de lesstof behoort.
Irisdiagnostiek vormt een belangrijke aanvulling
op de reguliere diagnostische methoden. Ook
de benadering van en de houding tot de patiënt
vormen een onderdeel van de studie, evenals de
manier waarop de patiënten- en financiële administratie van de praktijk moet worden gevoerd. Tevens
maak je kennis met een groot aantal additieve
geneeswijzen, waardoor je later een patiënt met
specifieke klachten met succes kunt verwijzen naar
een bepaalde therapievorm.
De lessen worden geheel schriftelijk gegeven en
de totale lesstof beslaat circa 5555 pagina’s. Samen
vormen de lessen een zeer nuttig naslagwerk dat
je in de praktijk steeds weer kunt raadplegen. Als
cursist van de opleiding tot Gezondheidsspecialist
ontvang je maandelijks twee taken. Gedurende de
opleiding worden je verschillende schriftelijke toetsingen afgenomen en stuur je maandelijks huiswerk
in. Daardoor zijn zowel de docent als jijzelf in staat te
controleren of je de lesstof ook inderdaad begrepen
hebt. Het inzenden van het huiswerk is overigens
niet verplicht en kan desgewenst ook op een later
tijdstip plaatsvinden.
Voor een aantal onderdelen van de studie leg je tussentijdse schriftelijke examens af. De deeldiploma’s
en studieverklaringen geven je aan het einde van de
studie het recht om het diploma Gezondheidsspecialist te ontvangen. De opleiding duurt in normale
gevallen 41 maanden waarbij je als cursist maandelijks twee lessen ontvangt. Afhankelijk van je vooropleiding kan de studie ook korter duren. Is dat het
geval, dan wordt voor jou een aangepast studierooster samengesteld en wordt het totale lesgeldbedrag
daarop afgestemd. Wanneer je je inschrijft, kun je
het lesgeld op twee verschillende manieren betalen:
ineens voor de gehele cursus of per maand.

DE OPLEIDING OMVAT
DEZE MODULEN
Introductiecursus Homeopathie
Basiscursus Homeopathie,
Voedingskunde hbo
Kruidengeneeskunde hbo
Basiscursus Reflexologie
Werken met Bachbloesemtherapie
Werken met Aromatherapie
Werken met Iriscopie
Medische Basiskennis hbo
Werken in de natuurgeneeskundige Praktijk
STUDIEDUUR
50,5 maand bij 2 lessen per maand
ook in losse modulen te volgen, neem hiervoor
contact op met het secretariaat
STUDIEBELASTING
8 tot 10 uur per week bij 2 lessen per maand
OMVANG
Circa 7500 pagina’s op A5-formaat
HUISWERK
inzenden per post of digitaal via internet
NIVEAU
hbo-niveau
CURSUSAANVANG
op elk gewenst moment
VOOROPLEIDING
toegankelijk vanaf mbo-niveau
STUDIEMATERIAAL
fraai opbergsysteem en inclusief alle benodigde
studiematerialen en/of boeken
STUDIEVERKLARING
wordt na afsluiting van elke cursusmodule en
inzending van het huiswerk kosteloos verstrekt
EXAMEN
kan tijdens de studie voor de verschillende modulen als deelexamen worden afgelegd
LESGELD
Raadpleeg voor het meest actuele lesgeldtarief
van deze opleiding onze website www.sorag.nl

Meer informatie over onze opleidingen en cursussen vind je terug op www.sorag.nl

