
Duurzame genezing komt van binnenuit 
Meer dan een miljoen mensen in Nederland 

maken gebruik van homeopathie. Homeopathie 

is een exacte geneeskunst die het zelfgenezend 

vermogen stimuleert. 

Overtuigende resultaten worden bereikt bij 

ernstige, chronische en acute ziekten, zowel bij 

klachten op lichamelijk, mentaal als emotioneel 

vlak.  

Lichaam en geest in samenhang 
Je leert aan Auryn om symptomen in 

samenhang te zien, zodat je mensen duurzaam 

vooruit helpt en daadwerkelijk gezonder 

maakt. Dit geeft je elke dag voldoening 

 

 

Mensen gezonder maken 

Heb jij een bovengemiddelde 

belangstelling om je in te zetten voor 

het stimuleren van vitaliteit, ons 

aangeboren vermogen om te genezen, 

persoonlijke ontwikkeling, de 

geneeskunde en de verbanden tussen 

lichaam en geest? 

Dan is dit een opleiding voor jou! 

   

Integratie van theorie en praktijk 
Aan Auryn start je gelijk in jaar 1 met de 

praktijk.  

 

In het eerste jaar leiden we je al zodat je 

zelfstandig acute-anamneses kunt afnemen en 

in het geval van incidenten al zelf 

homeopathische geneesmiddelen kan 

voorschrijven. Ook het vak therapeutische 

training, waar veel colleges in zijn, sluit hierop 

aan.  

 

Vanaf het tweede studiejaar zijn de colleges 

gericht op de zogenoemde 'constitutionele 

behandeling'.  

 

Per jaar zijn er los van de zaterdagen 4 

stagedagen met echte patiënten in ons stage-

leercentrum. Op die manier groei je gestaag 

het vak in.  

 

Opleiding op Bachelor niveau 
Onze 4-jarige deeltijdopleiding is van hoog 

niveau: medisch, therapeutisch en 

vakinhoudelijk. 

Gezondheid is het centrale uitgangspunt. 

Je wordt getraind in zelfstandig 

oordeelsvermogen. Je krijgt een holistisch, 

verdiept en verruimd mensbeeld en wordt 

allround opgeleid op preventief, curatief en 

palliatief vlak.  

 

Je krijgt bij ons een fundamentele 

homeopathisch medische vorming. Daarnaast 

volg je zelf een opleiding Medische 

Basiskennis (MBK). 

 

Het trainen van therapeutische vaardigheden 

en kwaliteiten neemt bij ons een centrale 

plek in. Ook wordt je getraind in een goede 

en professionele presentatie en 

communicatie. Door deze solide basis kun je 

centraal in de zorg staan als eerstelijns 

aanspreekpunt. 
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Praktische informatie 
Elk studiejaar bestaat uit 24 zaterdagen les, 4 

dagen stage en een praktijkweekend. 

Collegedagen zijn van 09.30-17.00 uur met 

tussen elk college een pauze.  

De studie omvat 50 ECT per jaar. Daarnaast volg 

je een MBK opleiding van minimaal 40 ECT. Aan 

zelfstudie ben je ongeveer 24 uur per week 

kwijt, afhankelijk van je vooropleiding en kennis. 

 

Tezamen met een Medische Basis Kennis - 

diploma kan je na afstuderen aan Auryn je eigen 

praktijk starten en je bij een beroepsvereniging 

aansluiten.  

We hebben goede contacten met een aantal 

MBK-aanbieders, het staat je echter vrij dit te 

behalen waar je zelf wilt. We raden je wel aan 

om het MBK-diploma zo snel mogelijk te halen 

omdat wij in de colleges, met name naarmate de 

jaren vorderen meer en meer uitgaan van een 

goede basis aan medische kennis. Dat is 

essentieel voor een goede uitoefening van het 

beroep als homeopaat.  

 

 

 

               

 

Vooropleiding 
De beste voorbereiding voor de opleiding is 

een diploma HBO of VWO. Voldoe je niet aan 

deze vooropleidingseisen dan kijken we op 

basis van EVC’s, een toelatingstoets en een 

gesprek met de opleidingscoördinator of je 

toch in aanmerking kunt komen om de 

opleiding te volgen. 

Investering                                  
Het collegegeld voor 2022-2023 bedraagt 

€2650*. Hierbij komen nog kosten voor 

begeleiding, stage en praktijkweekend (in 

totaal circa €400*), aanschaf literatuur 

(nieuwprijs circa €500*) en repertorisatie-

software in jaar 2 (circa €600*)                     

*onder voorbehoud van prijsstijgingen. 

 

   

 

Een keer meedraaien? 

Je bent welkom op onze Open Dag. Ook is het 

mogelijk om een of meerdere proeflessen te 

volgen. Hou onze website en social media in de 

gaten voor meer informatie en de data. 

Heb je nog vragen? Mail ons dan via 

auryn.geneeskunde@gmail.com of vul het 

contactformulier in op onze website:  

Contact | AURYN Opleiding en nascholing 
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