
VAKOPLEIDING MASTER HYPNOTHERAPEUT

WAT KRIJG JE
• Een	alomvattende	opleiding
• Diverse	specilalisaties
• 17	Europese	studiepunten

RESULTAAT

All-round	vakspecialisat	hypnose	en	
hypnotherapie.	

VOOR WIE
Deze	opleiding	wordt	op	hbo-niveau	
gegeven,	er	wordt	aantoonbare	ervaring	
op	hbo-werk-	en	-denkniveau	gevraagd.	

STUDIEBELASTING
Totale	studiebelasting	is	471	uur

ACCREDITATIE
Deze	opleiding	is	op	HBO	niveau	
geaccrediteerd	voor	17	EC’s	(17	Europese	
studiepunten).		

EENJARIGE BEROEPSOPLEIDING 
TOT INTEGRAAL 
HYPNOTHERAPEUT

© HypnoseMentor



Hoe werkt de vakopleiding Integraal 
Hypnotherapeut

Je start met de OMNI-
hypnoseopleiding.

Je vervolgt de opleiding met de 
OMNI-hypnotherapieopleiding.

Daarna kun je in willekeurige 
volgorde een van de genoemde 
specialisatieopleidingen volgen.

Als je van plan bent om de 
Master Opleiding Hypnotherapeut kun 
je meteen inschrijven voor 
de vakopleiding tot Master 
Hypnotherapeut. Je krijgt dan 
toegang tot de online studieomgeving 
waar je studievorderingen worden 
bijgehouden en je al kunt starten met 
de aanvullende studie die voor het 
diploma Master Hypnotherapeut 
benodigd is.

Je rond de opleiding af met een 
online examen

Tijdsinvestering

Deze opleiding heeft ca. 200 uren 
klassikaal onderwijs, ca 120 uur 
zelfstudie ca. 40 praktijkuren, 9 online 
bijeenkomsten, 2 examens en 12 uren 
intervisie.

Voor wie is deze opleiding

Deze opleiding is zowel geschikt voor 
mensen zonder specifieke 
vooropleiding of mensen die als 
therapeut  werkaam zijn.

Inhoud van de vakopleiding 
Integraal Hypnotherapeut

Voor de inhoud van de OMNI-
Hypnoseopleiding, de OMNI-
Hypnotherapieopleiding wordt 
verwezen naar de betreffende 
opleidingspagina’s.

Voor de inhoud van de 
specialisatieopleidingen wordt 
verwezen naar de betreffende 
opleidingspagina’s.

Inhoud vakopleiding Integraal 
hypnotherapeut

De afrondende opleiding is een vorm 
van blended learning via een online 
omgeving en klassikaal onderwijs

De opleiding wordt afgesloten met 
een online examen

Onderdeel van deze opleiding 
zijn verder het inleveren 
van intervisieverslagen en 
praktijkverslagen. 

Aanvullende onderwerpen in de 
vakopleiding:

• Ontwikkel je persoonlijke visie en
missie

• Grondbeginselen van
argumenteren

• Ethiek in handelen

• Kenmerken goed leiderschap en
leiderschapstijlen

Met deze studie is minimaal 
een jaar gemoeid. Een aantal 
specialisatieopleidingen worden 
slechts een keer per jaar gegeven.

Resultaat

Deze opleiding biedt een brede 
opleiding, waarbij belangrijke 
kerncompetenties op HBO niveau aan 
bod komen. 

Na deze opleiding kun je in tal van 
maatschappelijke disciplines aan de 
slag. 

OVERZICHT OPLEIDING  BEROEPSOPLEIDING  INTEGRAAL HYPNOTHERAPEUT

De vakopleiding Integraal 
Hypnotherapeut

De vakopleiding Integraal 
Hypnotherapeut is een vakopleiding 
die opleidt tot een all-round 
hypnotherapeut die in verschillende 
disciplines kan werken. 

Deze opleiding start met een opleiding 
in basisvaardigheden 
(OMNI-Hypnoseopleiding) en 
de gevorderenopleiding (OMNI-
Hypnotherapieopleiding). 

Voor de vakopleiding wordt een 
minimum van 15 EC’s gevraagd. 

Hoe werkt het?

Deze studie omvat minimaal 15 EC’s 
(Europese studiepunten) en duurt 
ongeveer een jaar en bestaat uit 
verplichte onderdelen en een keuze 
uit facultatieve onderdelen.

Verplichte onderdelen:

• OMNI-Hypnoseopleiding (of 
alternatief OMNI HypnoMed 
Medische Hypnoseopleiding) (2 
EC’s)

• OMNI-Hypnotherapieopleiding (2 
EC’s)

• Afrondende mastervakken, 
opdrachten en eindtoets (3 EC’s)

Specialisatieopleidingen

De vakopleiding wordt aangevuld 
met een keuze uit de volgende 
specialialisatieopleidingen voor 
minimaal 8 EC’s).

• HypnoKids (1 EC)

• Neuroplasticiteit en HypnoWaving
(1 EC)

• HypnoCell (1 EC)

• Havening Techniques® (2,5 EC)

• Carcinos (1 EC)

• HypnoSlim (3 EC)

• activeFlow Aktieve Waak Hypnose
(1 EC)

• HypnoMed dag 3 en 4 (1 EC)

https://hypnosementor.nl/nieuwsbrief/




