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Opleidingsinformatie Wellnessmassage.

Voor iedereen die met masseren bezig wil zijn is de 
wellnessmassage de gedegen basis om verantwoord 
met mensen te werken.  

Een goede ondergrond bestaande uit theoretische 
kennis in de anatomie en fysiologie en kennis en 
vaardigheden in diverse massagevormen leggen het 
fundament.  

In de Wellnessmassage opleiding gebruikt u 
handgrepen uit verschillende massagevormen zoals de 
klassieke massagehandgrepen en de Zweedse 
massage. Verder zijn er raakvlakken met stoelmassage, 
shiatsu, triggerpoint, bindweefselmassage, Lomi Lomi 
en hotstone massage. 

Een carrière in het bodywork begint dus bij de 
wellnessmassage opleiding van Kollaart Opleidingen.  

Welke avonden en tijden.  

De opleiding Wellnessmassage wordt gegeven op 
maandag en dinsdagavond van 19.15- 23.00 uur. 

Het opleidingsjaar loopt van september tot eind mei. 

U heeft geen specifieke vooropleiding nodig om deel 
te kunnen nemen aan de opleiding. 

Afhankelijk van de examenkeuze moet u rekening 
houden met 4-8 uur thuisstudie per week. 

In deze opleiding is het reanimatiediploma 
opgenomen. 

Vrije examenkeuze bij Kollaart Opleidingen.  

Tijdens het volgen van de Wellnessmassage opleiding 
kunt u kiezen voor:  

Het schooldiploma Wellnessmassage van Kollaart 
opleidingen.  

Het N.G.S. Nederlands genootschap voor 
sportmassage examen voor Wellnessmassage op 
mbo-4 niveau.  

U volgt alle lessen en kunt dus ook later nog kiezen om 
andere diploma’s te gaan halen.  

Voor de gediplomeerde N.G.S. wellnessmasseur gelden 
vrijstellingen voor het behalen van het 
sportmassagediploma. Deze behandelen wij per 
individu.  

Ons instituut is als enige in de regio erkend door het 
Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) en 
het Algemeen Centrum voor Examinering (ACE). 

Als u examen doet bij een extern examenbureau dan 
worden die betreffende richtlijnen gevolgd. 
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Opleidingsinformatie Wellnessmassage.

Heeft u voorkeur voor een bepaalde avond dan 
adviseren wij u tijdig in te schrijven. Voor deelname 
aan de opleiding is geen speciale vooropleiding 
verplicht.  

Men moet minstens 18 jaar zijn op de datum van het 
theoretisch examen om hieraan te kunnen 
deelnemen.  

Motivatie, belangstelling en inzet zijn de 
sleutelwoorden bij de opleiding. Afhankelijk van de 
examenkeuze is natuurlijk thuisstudie noodzakelijk 
als voorbereiding op het gekozen examen.  

De wellnessmasseur heeft een zeer breed werkveld.  

De wellnessmasseur zal met name massages geven in 
de sportschool, sauna, hotel, spa, kuuroord, bij 
bedrijven of in een aan huis gebonden praktijk.  

Na het volgen van de opleiding kunt u zowel als 
sportverzorger langs de lijn bij de voetbalvereniging 
maar ook voor een volledige lichaamsmassage in 
het kuuroord worden ingezet. Deze opleiding sluit 
naadloos aan, op de praktijk.  

Voor de schoonheidsspecialiste, pedicure en in de 
wellness werkzame mensen die interesse hebben in 
andere vormen van massage, of in de opbouw en 
werking van het menselijk lichaam is deze opleiding 
een uitstekende basis. 

Wat kost het en hoe in te schrijven?  

Indien u zich als leerling aan ons instituut wil laten 
inschrijven dan kunt u het ingevulde inschrijfformulier 
naar ons instituut opsturen, mailen of langs brengen.  

De kosten van de opleiding zijn € 870.-, exclusief de 
boeken en het verzorgingspakket. Het studiemateriaal 
is na betaling van alle kosten uw eigendom. 

De prijs van het pakket is € 225.-.  

Het Administratie/inschrijfgeld bedraagt € 50.-.  

Als u in termijnen wilt betalen betaalt u bij inschrijving 
de eerste termijn a € 145.-, daarna betaalt u in 8 
maandelijkse termijnen van €125.-  de rest van de 
opleiding.  

U kunt ook de gehele opleiding in een keer betalen, u 
betaalt dan € 1095.-. u krijgt dan een korting van € 50.-.
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Inschrijfformulier opleiding Wellnessmassage.

 
Voorletters_____________________ Achternaam_________________________________________ 

Roepnaam______________________ Man/Vrouw 

Straat/huisnummer_________________________________________________________________ 

Postcode______________________ Woonplaats_________________________________________ 

Geboortedatum ________________ Geboorteplaats ______________________________________ 

Telefoon privé __________________ Mobiel____________________ Werk_____________________ 

Emailadres __________________________www _________________________________________ 

IBANnummer ________________________Naam rekeninghouder____________________________ 

 
Handtekening rekeninghouder________________________________________________________ 

Opleiding Wellnessmassage
O MAANDAGAVOND 
O DINSDAGAVOND 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Kollaart Opleidingen om van zijn/haar bovengenoemde 
bank/girorekening de volgende bedragen af te schrijven voor de opleiding Wellnessmassage, de boeken 
en het verzorgingspakket. 

O Een eenmalige incasso van € 1095,-.  
O Bij inschrijving € 145,- ,daarna 8 maandelijkse termijnen van € 125,-. 

Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier gaat u tevens akkoord met onze Algemene Voorwaarden.  
Na inschrijving is het cursusgeld definitief verschuldigd. 

Datum________________________Handtekening______________________________________________ 


