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BUbiUven in je vak 
• • 

Bijblijven in je vak: het blijft een essentieel onderdeel van je werk. Met het volgen van opleidingen houd je je kennis en 

enthousiasme op peil, waardoor je ook nog eens van extra toegevoegde waarde bent voor (toekomstige) cliënten. 

Hierbij een overzicht van de verschillende opleidingen die je als masseur kunt volgen. Vanzelfsprekend is het daarbij 

niet mogelijk om een compleet overzicht te geven, maar deze opleiders inspireren je ongetwijfeld al met de 

mogelijkheden die dit veelzijdige vak te bieden heeft. 

zet: je kunt elke maand beginnen, je kunt er zo lang of zo kort 

over doen als je wil en je kunt de cursussen die deel uitmaken 

van de opleiding plannen wanneer jij ze wil volgen. Het praktijk

gedeelte is te volgen in zes lange weekenden (vrijdag- zondag). 

De opleiding tot masseur is erkend door BMS, CRKBO en BATC. 

Anand is een erkende beroepsopleiding en aftrekbaar van de be

lasting. De opleiding is ook verkort te volgen in twee cursus va

kantieweken in Sauerland. De opleiding tot masseur bestaat uit 
een combinatie van de volgende onderdelen: ontspanningsmas

sage, klassieke massage, meditatie, intuïtieve ontwikkeling, 

ayurvedische (Indiase) massage, oefen sessies, zelfstudie theorie, 

twee examens en zes dagen stage lopen. De massage-opleiding 

van Anand wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,7 op basis van 

427 beoorde I i ngen. 
www.anand.nl 

Anand 
Met de massage-opleiding van Anand leer je in een jaar tijd alles 

wat nodig is om goede professionele massages te geven. Als je je 
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nu inschrijft voor de 

hele opleiding, pro

fiteer je van tien 

procent korting op 

het cursusgeld. 

Deze opleiding is 

goedkoper dan de 
meeste andere een-
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Jange masseursop-

leidingen. De oplei
ding tot masseur is 

ook flexibel van op-


