Brochure Wellnessmassage
Inleiding
Een baan als masseur in een wellness, spa, sauna of kuuroord, of gewoon goed willen leren masseren met
een gedegen anatomische en fysiologische ondergrond.
Het begint allemaal met de opleiding wellnessmassage van Kollaart opleidingen.
De wellnessmassageopleiding duurt 22 lesweken, hierna kun je het NGS examen wellnessmassage gaan
doen en ontvang je het schooldiploma wellnessmassage.

Startdatum opleiding.
De wellness opleiding wordt gegeven op maandag of dinsdagavond van 19.15 tot 22.15 uur.
We starten op maandagavond 24 of dinsdagavond 25 september 2018.
De opleiding is 22 lesavonden, de avond bestaat uit 50% theorie anatomie, fysiologie en 50% massageles.
Een van de lesavonden verzorgt de Nederlandse hartstichting een reanimatieavond die wordt afgesloten met
het halen van het reanimatiediploma.
De laatste 6 lessen zijn helemaal praktijk massage.
In deze opleiding leer je de klassieke massage opdrachten, hotstone massage, algehele lichaamsmassage,
aromatherapie en hoofd/gezichtsmassage.
Zowel de theoretische als praktische lessen bereiden voor op de oﬀiciële NGS Assessments
wellnessmassage.

Kosten opleiding.
De opleiding wellnessmassage kost € 995.het boeken en leermiddelenpakket van de wellness kost: € 100.Als je via een eenmalige incasso betaalt dan betaal je € 1045.- een korting van € 50.Wil je in termijnen betalen dan betaal je in 6 termijnen van € 182,50.
Zodra het inschrijﬀormulier in ons bezit is, wordt het opleidingsgeld in de afgesproken termijnen van de door
jouw opgegeven rekening afgeschreven.
Motivatie, belangstelling en inzet zijn de sleutelwoorden bij de opleiding.
Voor de wellnessmassage opleiding is geen vooropleiding verplicht. De lesstof bevindt zich op mbo-3 niveau.
De opleiding heeft een huiswerkbelasting van 2 tot 4 lesuren per week.
De voorbereiding die voor de verschillende praktijkexamens nodig is, is verwerkt in de opleiding je hoeft hier
geen extra modules voor te volgen en ook geen extra kosten te maken.
Reanimatie is verplicht voor het verkrijgen van het sportmassage of wellnessdiploma, ook dit onderdeel is
opgenomen in de opleiding en wordt niet apart berekend.
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