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Ons verhaal
Namens het hele team: bedankt voor je interesse in onze opleiding! Voordat we de diepte induiken, vertellen we je graag iets
meer over het familiebedrijf Con Amore en onze toekomstvisie.
Con Amore is een opleidingscentrum, opgericht in 2010 door Albert en Rinske (rechts).
Wij geloven dat liefdevolle aandacht en
samenwerking de wereld mooier maakt.
Niet ieder op zijn eigen eiland, maar leren
van elkaar. Wij voorzien een wereld waarin de mens in zijn geheel als onderdeel
van de natuur, centraal staat in de zoektocht naar geluk, gezondheid en heling. Een
wereld waar gezondheidsprofessionals
verschillende visies verbinden, elkaar inspireren en handelen vanuit het hoofd én het hart.
Daarom ontwikkelen we opleidingen
voor mensen die met mensen werken.
Zodat professionals vanuit verschillende
disciplines elkaar kunnen ontmoeten en
inspireren.
En
dankzij
alle
opgedane kennis ook nog eens beter hun vak
kunnen uitoefenen.
We geven onze studenten een stevige basis aan kennis mee waar ze hun hele leven
profijt van hebben en plezier aan beleven.
Dit doen we door middel van hoogwaardige interactieve opleidingen, een gebruiksvriendelijke leeromgeving en een geweldig team aan gepassioneerde docenten
die wetenschappelijke kennis combineren
met een holistisch mensbeeld. En een flinke dosis liefde en aandacht, natuurlijk.

Con Amore - Medische Basiskennis

Iedereen die meer wil leren over het menselijk lichaam en/of de psyche, is welkom
bij Con Amore. Na het afronden van en opleiding bij ons, heb je een gedegen Holistische, Medische en/of Psychosociale basiskennis en ben je in staat je professioneel
te positioneren richting het reguliere veld.
Wij denken dat het de komende jaren
belangrijker dan ooit gaat worden om
binnen de gezondheidszorg vanuit verschillende disciplines samen te werken.
Om het hoofd met het hart te verbinden.
En dat is precies de reden waarom Con
Amore bestaat. We zijn je dan ook heel
dankbaar
dat
je
interesse
hebt
in
één
van
onze
opleidingen.
Samen maken we stappen richting een gezondere, liefdevolle samenleving waarin
mensen écht aandacht voor elkaar hebben.
Met liefde en hopelijk tot snel in het (online)
klaslokaal),
Team Con Amore
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‘wij geloven in
een liefdevolle
samenleving'
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Een korte samenvatting
Kom op een interactieve manier alles te weten
over de wonderlijke werking van het menselijk
lichaam. De opleiding biedt een stevige fundering
aan kennis voor iedere gezondheidsprofessional.

Curriculum

Voor wie

Medische Basiskennis leert je alles over
lichamelijke processen, hoe organen werken en hoe verschillende ziektebeelden behandeld worden. Je doet gedegen
kennis op over het menselijk lichaam,
onderverdeeld in de volgende onderwerpen:

Medische Basiskennis is ontwikkeld voor
gezondheidsprofessionals zoals massage therapeuten, Ayruveda therapeuten,
yoga en meditatie docenten,
lifestyle
coaches,
voetreflexologie
therapeuten,
sportinstructeurs,
acupuncturisten
natuurgeneeskundigen, osteopaten, hypnotherapeuten, energie healers en alle andere
beroepen die iets te maken hebben met gezondheid en/of heling, De opleiding is geschikt voor mensen die met mensen werken.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nederlandse Gezondheidszorg
Het menselijk lichaam
Hart en vaatstelsel
Bloed en ademhaling
Spijsvertering
Urogenitaalstelsel
Zenuwstelsel en zintuigen
Hormonaal systeem en kinderen
Bewegingsapparaat en huid
Alarmsymptomen

Tijdens de opleiding worden er ook 2 lessen aan psychosociale basiskennis besteedt. Verder komen gespreksvaardigheden en ethiek aan bod. Jouw houding
als gezondheidsprofessional tegenover je
cliënten en hoe je verbinding maakt met
de eerstelijnszorg lopen daarnaast als
een rode draad door de opleiding heen.

Online of fysiek les

Docenten

Je kunt deze opleiding bij ons online of klassikaal volgen. Onze digitale lessen zijn klassikaal en interactief. Er wordt rekening gehouden met extra pauzes en onze docenten zullen
je door middel van 'energizers', korte pauzes
en oefeningen bij de les houden. Je kunt ook
voor klassikale lessen op locatie kiezen. De
opleiding wordt door heel het land op locatie
verzorgd. Bekijk onze agenda voor een actueel overzicht van de beschikbare steden.

Tijdens de lesdagen krijg je les van onze ervaren docenten: artsen en psychologen met
passie voor het complementaire veld.

STAP: €1000 korting

De opleiding bestaat uit
•
•
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De opleiding is ook geschikt voor mensen
die nog niet in de gezondheidszorg werkzaam zijn: ze bieden een goede basis om je
te oriënteren.

12 interactieve lesdagen (online via
Zoom of op locatie door heel het land)
Een thuisstudie met behulp van onze
gebruiksvriendelijke online leeromgeving.

Con Amore - Medische Basiskennis

Het STAP-budget is een subsidieregeling die het mogelijk maakt om bij ons een
opleiding met een prijsvermindering van
€1000 te volgen. Hoe dit precies werkt,
lees je op deze pagina op onze website.
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Ons thuisstudie concept
Interactie en flexibiliteit zin kernwaarden binnen ons studieconcept. Dit kun je terugzien in onze online leeromgeving: we
bieden een interactieve thuisstudie aan, waarbij je met behulp
van studievragen aan de hand wordt genomen door de lesstof.
Curriculum
De structuur van de opleiding is als volgt:
• Een zelfstandige thuisstudie via onze online leeromgeving met studievragen die
je helpen om de hoofd- en bijzaken te leren.
• 12 interactieve lesdagen (09:00-17:30) die
je online via Zoom of op locatie door heel het
land kunt volgen. De lesdagen zijn onderverdeeld in de volgende 4
modules:
1. De Nederlandse Gezondheidszorg
2. Medische Basiskennis
3. Psychosociale Basiskennis
4. Alarmsymptomen

Online leeromgeving
Thuisstudie is een belangrijk onderdeel van
de opleiding. We hebben een unieke en effectieve methode ontwikkeld: thuis log je in
binnen onze online leeromgeving en werk je
aan speciaal geselecteerde studievragen.
Deze vragen zijn per lesdag gecategoriseerd.
Je kunt ongeveer uitgaan van gemiddeld 125
studievragen per lesdag.

algemeen een maand van tevoren met
studeren voor een lesdag, waar ze per lesdag
zo'n 15 tot 25 uur aan thuisstudie besteden.

Studievragen
De studievragen zijn opgedeeld in diverse
categorieën per lesdag. Per categorie staat
er vervolgens een verwijzing naar de relevante stof in de bijbehorende studieboeken. Nadat je een categorie hebt afgerond, ontvang
je automatisch onze antwoorden, die je vervolgens met je eigen antwoorden kunt vergelijken. Dit helpt je om effectief door de lesstof heen te gaan. Aangezien je niet alle stof
kunt onthouden (en dat hoeft ook helemaal
niet), helpt deze methode je inzien wat
hoofdzaken en bijzaken zijn.

‘studeer op je
eigen tempo, met
behulp van onze
leeromgeving’


De online leeromgeving en de studievragen
zijn een manier van oefenen, die je helpen
studeren. Je wordt niet beoordeeld op de
antwoorden die je geeft wanneer je je
voorbereid op een lesdag.

Studiebelasting
Je studiebelasting hangt af van verschillende factoren: onder andere je vooropleiding,
kennis, ervaring en mentale conditie spelen
mee. Onze studenten beginnen over het
Psychosociale
Con
Amore - Medische
Basiskennis
Basiskennis
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‘leer de lesstof
		praktisch
				toepassen’

Interactieve lesdagen
Tijdens de lesdagen leer je hoe je de bestudeerde stof praktisch
kunt toepassen. Omdat iedereen voorbereid naar de les komt,
kan er in groepjes samengewerkt worden aan casussen die uit
het leven gegrepen zijn.
Deelname aan de les

Studiemateriaal

Onze lessen zijn online of op locatie door
heel het land te volgen. Bekijk de agenda
op onze site voor het actuele aanbod en
data. De frequentie van de lessen hangt af
van je studietempo. De meeste studenten
kiezen ervoor om de opleiding binnen een
jaar af te ronden, dan heb je 1 keer per
maand les. Wil je de opleiding versnel
(binnen 6 maande)n afronden, dan volg je
twee keer per maand les.

Naast
het
toepassen
van
casussen, zijn er lesdelen waar de
docent meer aan het woord is en de les
wordt ondersteund door PowerPoint
sheets met teksten, foto’s en video’s. Als
student word je bij ons uitgedaagd
om op verschillende manieren met de
lesstof bezig te zijn (huiswerkvragen, les
bijwonen, casussen behandelen). Hierdoor is het makkelijker om herinneringen
aan de stof op te roepen en dat heeft weer
een positieve invloed op jouw resultaten.

Je maakt voorafgaand aan de les de bijbehorende vragen in de online leeromgeving
zodat je bekend bent met de stof wanneer
je deelneemt aan de les. Dit is vereist omdat kennis van de stof nodig is voor het
bespreken van de casussen. Heb je de
vragen voorafgaand aan de les niet online
gemaakt, dan heb je geen toegang tot de
les en dien je de les op een ander moment
in te halen.

Casussen
Informatie wordt het beste opgeslagen in
het langetermijngeheugen als de informatie betekenis heeft en meer is dan een serie van feiten en concepten. Daarom wordt
de stof die je thuis hebt bestudeerd in de
les praktsich behandeld d.m.v. casusbesprekingen en andere interactieve oefeningen. Onze docenten brengen de geleerde stof hiermee echt tot leven.
Psychosociale Basiskennis
Western Medicine Fundamentals
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Studieboeken
De kosten voor de opleiding zijn exclusief
de aanschaf van de studieboeken. De kosten voor de Medische Basiskennis boeken
zijn ongeveer € 186.
Bij Merlijn Boekhandel (merlijnboekhandel.nl) krijg je 5% korting op de boeken,
wanneer je bij het afrekenen de code
'amore' invoert.
Neem eventueel ook eens een kijkje op
onze tweedehands verkooppagina op
Facebook: '(ver)koop boeken Con Amore'
Hier verkopen oud-studenten hun
studieboeken.
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Programma van toetsing

Modules & lesdagen

In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het
programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast casuspresentaties en korte kennistoetsen per lesdag nu ook een kennistoets over de alarmsymptomen volgens de normen van PLATO.
Het programma van toetsing bij Con Amore
bestaat uit 4 onderdelen:

1. Studievragen
Het maken van de studievragen in de
digitale leeromgeving voor aanvang van
elke les. Voor het invullen van de vragen
krijg je geen cijfer, wel is het een verplicht
onderdeel die je helpt bij het leerproces.

2. Korte kennistoetsen
Les 1 t/m 9 (module 1: algemene kennis &
module 2: medische basiskennis) worden
per lesdag afgesloten met een toets van
10 vragen in ons online toetsingssysteem.
Deze vragen worden in meerkeuze vorm en
stellingen geformuleerd en komen uit onze
de online leeromgeving, waar de student de
vragen al bestudeerd heeft in voorbereiding
op de lesdagen. Het gemiddelde van de
cijfers van deze toetsen telt voor 60% van
het eindcijfer.
Tijdens lesdag 10 en 11 worden formatieve
toetsen afgenomen die niet meetellen met
de eindbeoordeling. Alle toetsen worden
digitaal afgenomen via een online toetsingssysteem.

Psychosociale
Basiskennis
Con Amore - Medische
Basiskennis

3. Alarmsymptomen toets
Lesdag 12 (alarmsymptomen les) wordt
ook afgesloten met een digitale toets van
20 vragen in meerkeuze vorm en in de
vorm van stellingen. De alarmsymptomentoets telt voor 40% mee met het eindcijfer.

4. Casuspresentaties
Tijdens de gehele opleiding krijgt de student een aantal keer de gelegenheid om een
casus te bespreken. De casuïstiek wordt
volgens de ‘aan voorwaarden voldaan’-methode beoordeeld. De casuspresentaties
vinden plaats tijdens de les en worden gegeven in groepjes van twee of drie studenten. Om te kunnen slagen voor de opleiding
moet de student aan de voorwaarden van de
casuïstiek hebben voldaan. Deze voorwaarden kunnen in de persoonlijke leeromgeving
teruggevonden worden, in het ‘casuswerkboek’. Bij de online lessen vindt er een assessment plaats waarbij de gehele anamnese door 2 studenten wordt doorlopen.
Door deze manier van toetsen worden
studenten op verschillende momenten en
manieren getoetst en krijgen we naast momentopnames ook een beeld over de algehele kennis en handelswijze van de student. Alle toetsvragen zijn gebaseerd op de
studievragen uit de online leeromgeving.
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Module 1: Een introductie
Deze module biedt een inleiding in de
stof, opleiding, een eerste kennismaking
met onze werkwijze en een introductie
van de gezondheidszorg.
Lesdag:
1. Nederlandse Gezondheidszorg

Module 2: Medische Basiskennis
Deze module omvat specifieke kennis
over anatomie, fysiologie, pathologie van
het menselijk lichaam. Deze onderwerpen
worden geïntegreerd behandeld, geclusterd rondom orgaanstelsels. Bij de
casusbesprekingen komen ook organisatie van de gezondheidszorg, wetgeving en
gezondheidsethiek, grenzen van eigen
vakgebied, en gezondheidsgedrag van
mensen aan bod, zodat je in staat bent
om de theorie toe te passen in de
praktijk.
Lesdagen:
2. Het menselijk lichaam
3. Hart- en vaatstelsel
4. Bloed en ademhaling
5. Spijsvertering
6. Urogenitaalstelsel
7. Zenuwstelsel en zintuigen
8. Hormonaal systeem en kinderen
9. Bewegingsapparaat en huid

Psychosociale Basiskennis

Module 3: Psychosociale
Basiskennis
Tijdens deze twee lesdagen doe je een
globale psychosociale basiskennis op.
Deze kennis ondersteunt je bij de medische diagnostiek. Onderwerpen zoals
psychologie, psychopathologie, psychiatrie, psychofarmacologie en psychotherapiekomen globaal aan bod. Tijdens de les
wordt de bestudeerde stof verlevendigd
middels casusbesprekingen en andere interactieve oefeningen.
Lesdagen:
10. Psychosociaal I
11. Psychosociaal II

Module 4: Alarmsymptomen
In deze module worden de belangrijkste
onderdelen (hoofdzaken en alarmsymptomen) van de hele opleiding herhaald.
Lesdag:
12. Alarmsymptomen MBK
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Vooropleiding en opleidingsniveau
Accreditaties
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Voorwaarden voor slagen

Vooropleiding en opleidingsniveau

Je ontvangt een diploma als je aan de volgende voorwaarden hebt voldaan:

De opleiding is op hbo-niveau ontwikkeld
door ervaren (holistische) artsen met passie
voor het complementaire veld. Er zijn al veel
studenten die de opleiding zonder passende
vooropleiding succesvol hebben afgerond.
Een goede motivatie en een gedegen studieplan met bijbehorende discipline blijken
minstens zo belangrijk als de vooropleiding.

1. Alle huiswerkvragen zijn voor aanvang van
de desbetreffende les gemaakt.
2. Je bent bij alle lessen aanwezig geweest
(of je hebt gemiste lessen ingehaald) en
hebt hiermee ten minste 100 contacturen
volbracht.
3. Je hebt voor de toetsen tezamen een gemiddeld cijfer van minimaal een 5,5 of hoger
(als dit niet het geval is, wordt er samen
gekeken naar welke toets herkanst wordt).
4. Je hebt aan de voorwaarde voldaan voor
het onderdeel casus bespreken.
Bij slagen ontvang je een diploma van 43,5
ECTs.

Accreditaties
Zodra je geslaagd bent voor onze opleiding,
ontvang je een CPION en/of SNRO diploma
met een waarde van 43,5 ECTS (Europese
Credits. CPION ('Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland' ) en SNRO ('Stichting Nederlands Register voor Opleidingen') zijn accreditatieinstituten, door de zorgverzekeraars
aangewezen om opleidingen te toetsen op de
PLATO-normen. Ze hebben allebei een abituriëntenregister. Toch is er ook een verschil
tussen de twee accreditatie-instituten en
registers. Wil je hier meer over leren, neem dan
een kijkje tussen onze FAQ op onze website.
Als je je diploma haalt, betalen en regelen
wij voor jou het diploma, de registratie en
de inschrijfkosten voor één van deze registers. Mocht je in beide registers opgenomen
willen worden (wat in principe niet nodig is),
dan kan dat voor een extra €50 (excl. BTW).
Con Amore - Medische Basiskennis

Als je twijfelt of je het niveau wel aankunt, neem dan even persoonlijk contact
met ons op. Samen bespreken we wat de
opleiding precies inhoudt en of het bij je
past. Bel ons gerust op werkdagen tussen
09.00 uur en 15.00 uur: +31 85 888 9315.

Financien
Medische Basiskennis is echt een investering in jezelf en je carriere als gezondheidsprofessional. De actuele prijzen kun
je vinden op onze website. Je kunt bij ons
gespreid betalen in 4 of 10 termijnen, zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn.
De opleiding is vrijgesteld van BTW. De kosten voor deze opleiding zijn fiscaal aftrekbaar, voor meer informatie hierover verwijzen we naar de site van de Belastingdienst.

Aan welke eisen moet ik voldoen om vergoed te
worden door zorgverzekeraars?
Dit verschilt per zorgverzekeraar, maar in grote lijnen stellen zorgverzekeraars
dezelfde eisen. Wij nemen als voorbeeld vaak de eisen die VGZ aan hun therapeuten stelt. Wat betreft kwaliteit stelt
VGZ de volgende eisen aan aanbieders van alternatieve zorg:
1. Lidmaatschap erkende koepelorganisatie;
2. Voldoen aan de vereisten voor deugdelijke en zelfstandige praktijkvoering;
3. Overige eisen (Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van maximaal vijf jaar
oud waarbij het screeningsprofiel relevant dient te zijn en een een actuele
beroepsaansprakelijkheidsverzekering).
Tevens eist VGZ dat de aanbieders van alternatieve zorg, wat betreft opleiding, onder andere beschikken over voldoende medische basiskennis of psychosociale basiskennis. Wanneer je bij Con Amore de opleiding Medische
Basiskennis of Psychosociale Basiskennis afrondt, voldoe je aan deze eis.
Als je er zeker van wilt zijn dat andere zorgverzekeraars dezelfde eisen stellen, raden
wij je aan om hun beleid te lezen of contact met de zorgverzekeraars op te nemen.

STAP-budget
Het STAP-budget is een subsidieregeling die het mogelijk maakt om bij ons een
opleiding met een prijsvermindering van
€1000 te volgen. De aanvraag voor het
STAP-budget verloopt via het UWV, dit
kan in het volgende tijdvlak op 1 juli. Hoe
dit precies werkt, lees je op deze pagina.
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Reviews

'Super interessante lessen'

Voor ons is er geen betere indicatie
voor hoe we het doen dan het lezen
van de reviews en feedback van onze
studenten. Hier vind je enkele reviews.

"Een hele fijne opleiding. De praktijklessen zijn super interessant en een absolute meerwaarde vanwege de hoeveelheid
casuïstiek en expertise van de leraren. De
praktijklessen zijn op diverse locaties te volgen. Deze flexibiliteit is ook erg fijn." - Kim

'Blij voor jullie te hebben gekozen'
“Zojuist mijn diploma behaald. Ik wil jullie
allemaal heel erg bedanken voor de goede
en prettige communicatie, de fijne lessen
(de prachtige locatie in Zwolle, het Dominicanenklooster, wat een lust om daar te zijn!),
de prettige website van Con Amore om als
student in te werken en voor de snelle en
adequate manier waarop jullie op de Corona-situatie gereageerd hebben. Ik ben heel
blij dat ik voor jullie heb gekozen en zal jullie
zeker aanraden aan andere mensen.”- Reina

'Echt uniek, '
"Lieve mensen van Con Amore. Ik voel me
altijd gehoord en met aandacht behandeld
als ik contact heb met jullie. En, jullie zijn
altijd opgewekt en vrolijk. Het is voelbaar
dat jullie je werk met plezier doen daar en
dat doet mij altijd heel goed. Hartelijk dank
daarvoor. Voor de docenten: zo inspirerend
en enthousiast in jullie lesgeven en aanwezigheid, dat de dag omvliegt en ik nóg meer
heb geleerd dat ik in mijn praktijk kan toepassen. Zo maak ik tegenwoordig gebruik
van de anamnese vragen, zoals we die gebruiken bij het uitwerken van de casussen,
en daardoor kom ik meer belangrijke informatie te weten van mijn cliënten, waarop ik
mijn behandelingen nóg beter kan afstemmen. Heel hartelijk dank voor jullie niet aflatende energie gedurende de lesdagen!
Psychosociale Basiskennis
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Voor iedereen: ik ben ontzettend blij
dat ik gekozen heb voor Con Amore.
Ik zal jullie aan iedereen die het horen wil
aanbevelen. Jullie zijn echt uniek!" - Birgitte

'Blij verrast door online les'
“Mijn eerste digitale lesdag achter de rug.
Heel knap dat de docent zelfs via de computer zo betrokken is en zoveel verbondenheid creëert binnen de groep. Dit had ik van
te voren niet verwacht bij een online lesdag.
Ik zag er zelfs een beetje tegenop, maar ik
was totaal niet moe na deze dag. Thuis in
mijn eigen omgeving, minder ruis en prikkels
dan in een leslokaal, regelmatig korte pauzes
in je eigen huis/omgeving (geeft veel meer
rust), geen reistijd, langer kunnen slapen.
Dus voor mij de nodige voordelen.” - Leander

'Top kwaliteit en service!'
“Gisteren de opleiding afgerond, jammer dat
het afgelopen is. Wat heb ik ervan genoten!
Con Amore is een heel gedegen opleidingsinstituut van een zeer hoge kwaliteit. De
docenten zijn geweldig. Ook de online omgeving is heel goed. Wat prettig is, is dat je
thuis de online vragen moet hebben gemaakt
voordat je op de les komt. Zo is iedereen optimaal voorbereid en haal je veel meer uit de
lessen. De omgeving is zo opgezet dat je per
thema alle vragen kunt uitdraaien wat het
overzichtelijk maakt. De online begeleiding
is ook goed, als je een vragen hebt krijg je
snel antwoord, en er wordt echt met je meegedacht. En last but not least, ook in Corona-tijd heeft Con Amore snel geschakeld
en direct gezorgd dat er online les gegeven
kon worden. Complimenten en dank!" - Inez
Meer
onze

reviews
Facebook

lezen?
Bezoek
pagina
(klik
hier).
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Gratis online proefles
Ben je benieuwd naar de opleiding? Doe mee met onze gratis
online proefles. Ervaar onze online lessen, ontmoet onze docnten
en stel al je vragen over de opleiding live aan onze studiecoach.

Doe mee

Geef je op

Denk je erover om je in te schrijven voor
Medische Basiskennis? Wil je eerst uitvinden of het wel geschikt voor je is? Doe
mee met onze online proefles, die regelmatig ingepland wordt op een doordeweekse avond van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Neem een kijkje op onze website (klik
hier), waar je de planning voor de komende online proeflessen kunt vinden. Er zijn maar 25 plekken per avond,
dus wacht niet te lang met aanmelden.

Wat kun je verwachten?

Staat er geen online proefles gepland op onze
website? Geef je op voor onze nieuwsbrief
(klik hier), dan houden we je op de hoogte.

- Een introductie over Con Amore
- Een Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis flitscollege van elk 45
minuten, zodat je onze (online) manier van
lesgeven kunt ervaren
- Korte presentatie van onze studiecoach
- Mogelijkheid tot stellen inhoudelijke
vragen

Psychosociale
Basiskennis
Con Amore - Medische
Basiskennis

‘ervaar zelf
of de
opleiding
iets voor
jou is.'
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Docenten

Docenten Medische Basiskennis

We hebben ons docententeam met uiterste zorg
samengesteld. Al onze docenten zijn regulier
opgeleide artsen en psychologen die liefde, affiniteit en ervaring hebben met het complementaire veld.

We nemen docenten aan die écht houden
van mensen die met mensen werken. Die
een voorliefde hebben voor diverse disciplines binnen de alternatieve geneeskunde. Daarnaast zijn we ook altijd op zoek
geweest naar docenten met de Con Amore
‘Spark’, een twinkeling in de ogen. Wanneer een docent over het vak begint te praten, moet die persoon oplichten, stralen.
We hebben docenten vanuit allerlei verschillende
disciplines
aangenomen.
Het team is net zo divers als de mensen die bij ons de opleidingen volgen.

De 'Con Amore Twinkeling'
Al onze docenten zijn in de basis opgeleid
in de geneeskunde of psychologie, met
daarnaast aanvullend verschillende disciplines en kennis in hun toolkit. Denk aan
Traditional Chinese Medicine, Acupunctuur,
Natuurgeneeskunde, Homeopathie, Yoga
& Meditatie, noem maar op. Het zijn stuk
voor stuk hele verschillende mensen met
diverse karakters en achtergronden, maar
ze hebben allemaal die ‘Con Amore twinkeling’ in hun ogen als ze lesgeven. Ze zijn
zeer gepassioneerd om de integratieve geneeskunde naar een hoger niveau te tillen.
Dankzij de opzet van de lessen, de casuïstiek, achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en de gepassioneerde manier
van lesgeven kunnen onze docenten het
lesmateriaal ondersteunen en tot écht tot
leven brengen. Op deze manier wordt er
breder lesgegeven: vanuit een holistisch
perspectief.

Psychosociale Basiskennis
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Ons team van docenten bestaat uit meer
dan 30 mensen. Een groot deel hiervan geven les in Medische Basiskennis. Afhankelijk van je keuze voor online of fysiek
les en je stad of dag van voorkeur krijg je
een docent toegewezen, dit kun je zien in
onze agenda. Ben je benieuwd? Elke docent heeft een uitgebreid profiel op onze
website die je kunt bekijken (klik hier).

Bezoek

het

Con

Amore

blog

Op ons blog vind je interviews met onze docenten, alsmede interviews met coaches en
therapeuten en artikelen over de complementaire zorg. Klik hier om ons blog te bezoeken.

‘ontmoet
onze
docenten
op onze
		website.' 
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Kan ik zonder HAVO-vooropleiding
deelnemen aan jullie opleiding?

Moet ik nu al beginnen met
betalen als de lessen pas later
beginnen?

Ja dat kan! Er zijn al veel studenten zonder HAVO/HBO-vooropleiding die de opleiding succesvol hebben afgerond. Een
goede motivatie en een gedegen studieplan
met bijbehorende discipline blijken minstens zo belangrijk als de vooropleiding!

Zodra jij je inschrijft krijg je direct toegang
tot onze online leeromgeving. Op deze
manier kun je gelijk van start gaan met het
maken van de vragen en je goed voorbereiden op de lesdagen. Ook als de lesdagen
pas over een aantal maanden beginnen
kun je de vragen alvast maken, zodat je de
werklast verspreidt (en omdat je staat te
springen om te beginnen natuurlijk!).

Als je twijfelt of je het niveau wel aankunt,
neem dan even persoonlijk contact met
ons op. Samen bespreken we wat de opleiding precies inhoudt en of het bij je past.

Wat moet ik doen als ik een lesdag
niet kan bijwonen?
Voor het behalen van je diploma is het verplicht dat je alle lessen hebt bijgewoond.
Gelukkig zijn wij heel flexibel met inhaallessen. Je kunt zelf je inhaalles regelen
binnen je online leeromgeving. Verplaats
je lesdag maximaal 12 uur van te voren.
Wanneer omstandigheden ertoe leiden
dat je pas op de lesdag zelf weet dat je
niet kunt komen, neem dan in de ochtend
telefonisch contact op met Con Amore.

Kan ik de opleiding combineren
meteen baan en/of de zorg voor
een gezin?
In de meeste gevallen wel. Je moet de opleiding alleen niet onderschatten: er zit flink wat
voorbereidingstijd aan iedere lesdag. Om de
werklast te verspreiden kun je al ver voor aanvang van de lesdag beginnen met het maken
van je huiswerkvragen. Hierdoor studeer je
meer ontspannen en kun je het goed combineren met je andere verantwoordelijkheden.

Psychosociale
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Vragen & antwoorden

Aangezien je direct na de inschrijving toegang krijgt tot ons lesmateriaal ontvang je
na ongeveer 1 maand je eerste factuur. Dit
kun je zien als een aanbetaling. Deze aanbetaling is minstens 10% van totaalbedrag.
Voor studenten die in 10 termijnen betalen
is dit dus 1 termijn. De studenten die in 4
termijnen betalen ontvangen automatisch
hun eerste termijn (25% van het totaalbedrag). De studenten die in één keer willen
betalen ontvangen een factuur voor het
gehele bedrag en hoeven dus geen aanbetaling te doen.
Sommige studenten geven er de voorkeur
aan om na inschrijving alleen de aanbetaling te doen en het resterende bedrag
of de resterende termijnen pas te betalen
zodra de lesdagen starten. Dit is geen enkel
probleem. Als dit laatste je voorkeur heeft
kun je dit aan ons doorgeven en dan regelen
wij de rest.

Waarom zou ik kiezen
voor deze opleiding?
De opleiding wordt ervaren als een zeer
waardevolle toevoeging op de algehele
ontwikkeling tot gezondheidsprofessional
De opgedane kennis geeft je een
breder pespectief op je werkveld
Na het afronden van de opleiding weet je
alles over de oorzaak, het verloop en de
behandeling van de meest voorkomende
lichamelijke aandoeningen
Je wordt je bewust van je mogelijkheden én
beperkingen in therapeutische zin en
herkent situaties waarin je jouw cliënt
direct dient door te verwijzen
Dankzij de lesdagen en het sparren met
collega’s bouw je aan een groot netwerk
van therapeuten, coaches, psychologen
en holistische artsen

Je kunt dankzij de opleiding makkelijker
de verbinding leggen met de eerstelijnszorg omdat je de ‘taal van de artsen’ leert
spreken, hierdoor kun je bijvoorbeeld beter
samenwerken met huisartsen
en specialisten
Door de opgedane kennis ben je in staat om
als therapeut of coach je cliënten
effectiever te helpen
Daarnaast sta je sterker in je
schoenen dankzij de
geleerde gespreksvaardigheden
Medische Basiskennis is een onderdeel van
het benodigde portfolio voor vergoeding
door zorgverzekeraars: als je dit portfolio
compleet hebt, kun je je cliënten aanbieden
om de kosten van jouw diensten te declareren bij hun zorgverzekeraar

Je doet kennis op over verschillende classificatiesystemen en je leert wat een goede
diagnosestelling inhoudt

Je facturen verschijnen automatisch in de
omgeving van je online dashboard.
Klik hier om naar de FAQ op onze website
te gaan.
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Contact ons team

Hoe moet ik kiezen tussen Medische Basiskennis en Psychosociale
Basiskennis?

Onze studiecoaches staan voor je klaar en begeleiden je graag.
Hoe kun je optimaal online lessen volgen? Hoe zit het precies met
de toetsing? Heb je last van faalangst? Of weet je niet goed hoe je
je studie in moet plannen? Ons team helpt je graag bij alle vragen
die je hierover hebt.

Medische Basiskennis is vooral voor lichaamsgerichte gezondheidsprofessionals,
de Psychosociale Basiskennis voor gezondheidsprofessionals die in de psychosociale
en geestelijke gezondheidszorg werken. Soms
maken beroepsverenigingen de keuze voor je.
Tegenwoordig kiezen steeds meer studenten ervoor om beide opleidingen te volgen,
zodat ze een holistische basis voor zichzelf
creëren. Doordat in korte tijd alle relevante onderwerpen uit de geneeskunde en de
psychologie de revue passeren, krijg je een
geweldig panoramisch overzicht over de gehele materie, waarbij je ogen geopend worden voor de perfecte samenhang van het
geheel. Dat blijkt heel verfrissend te werken,
ook op ingesleten inzichten en patronen.

Neem contact op via ons contactformulier (klik hier) of bel ons op
werkdagen tussen 09.00 & 15.00 uur: +31 85 888 9315

Wil je beide 31
opleidingen volgen? Dan hebben we een interessante aanbieding voor
je: Als je bij ons een geaccrediteerde opleiding Medische Basiskennis doet, dan
kom je in aanmerking voor een verkorte
opleiding Psychosociale Basiskennis, en
andersom. Dat scheelt je in totaal 5
lesdagen
en
je
krijgt
bovendien een mooie korting. Benieuwd?
Neem contact op met ons team.

Wat wordt bedoeld met
'complementair'?
Het woord complementair staat voor aanvullend. In het geval van complementaire
zorg wordt het dus toegevoegd aan de reguliere zorg. Doel is patiënten te helpen
ontspannen en hun welbevinden te vergroten. De nadruk ligt op ondersteuning
en verbetering van de kwaliteit van leven.
Psychosociale Basiskennis
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Hoe werken de versnelde
trajecten?
De versnelde trajecten van Con Amore
duren 6 in plaats van 12 maanden. Er
zit dus minder tijd tussen de lessen,
waardoor de werkdruk wat hoger ligt.
Bij de versnelde trajecten wordt daarom aangeraden vooruit te werken.

Wat is het verschil tussen hoofden bijzaken?
Aangezien je niet alles kan (en hoeft) te
onthouden is het handig om de hoofdzaken
van de bijzaken te kunnen onderscheiden
en daar helpen wij je bij in de online leeromgeving.
De hoofdzaakvragen in je online leeromgeving (aangegeven met een (!)) gaan over de
meest algemeen voorkomende ziektebeelden/stoornissen en de ernstige en ‘grote’
ziektebeelden/stoornissen die (urgent)
ingrijpen vereisen, inclusief de symptomen
die alle alarmbellen moeten doen rinkelen,
de zogenaamde alarmsymptomen.
De bijzaakvragen in je online leeromgeving dienen vaak ter ondersteuning van de
hoofdzaakvragen. Met het beantwoorden
van deze vragen werk je naar de hoofdzaak
toe. Soms gaan deze vragen over wat meer
zeldzame aandoeningen die je niet door en
door hoeft te snappen, maar waarvan het
wel handig is als je ze kent.
Heel zeldzame aandoeningen slaan we
meestal over; ze kunnen waanzinnig interessant zijn, maar je kunt ze ook opzoeken in
een naslagwerk.
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