
Rob van Hees

Studiecoördinator Shenzhou sinds 2016

Achtergrond: 
Ø Natuurgeneeskundig therapeut 1989
Ø Counselor in het onderwijs 2003
Ø Faalangstreductietrainer 2012
Ø Schoolmanagement 2013



Studievereisten en 
Portfolio

Wat wordt er in de opleidingen van je 
verwacht?



Studievereisten
Ø Docent contacturen 
Ø Zelfstudie uren
Ø Portfolio
Ø Klinische stage
Ø Examen



Docentcontacturen
Ø 120 uur les van docent per jaar 
Ø 10 weekends les (zaterdag-zondag)
Ø 80% aanwezigheidsplicht
Ø Syllabus online beschikbaar



+ 16 uur per week

Zelfstudie



Het Portfolio



Waaruit bestaat het portfolio?
a) Persoonlijk Ontwikkelings-Plan (pop)
b) Huiswerk
c) Literatuur Studiegroep
d) Praktijkintervisie Studiegroep
e) E-learning
f)  Demo-patiënt
g) Academische keuze-activiteiten
h) Thesis



Studiegroepen

Ø Praktijkintervisie
Ø Literatuurstudie



Praktijkintervisie

Ø Studiegroepjes van 2-8 deelnemers
Ø Je oefent met elkaar praktische aspecten van 

de studie (Pols- en Tongdiagnose, anamnese)
Ø Je bespreekt casuïstiek
Ø Helpt je ter voorbereiding op de examens



Een student schrijft 
in zijn verslag:

“Deze interactieve praktijk over tong- en polsdiagnose was 
absoluut een van de meest interessante interactieve 
praktijken die we samen als studenten hebben gedaan. Het 
bekijken van elkaars tong en voelen van de pols samen met de 
anamnese oefenen hielp ons veel om casussen te begrijpen. 
De uren die we aan deze oefening hebben besteed waren heel 
leerzaam en nuttig, ook met het oog op de voorbereiding van 
het examen.”
Richard Polacek, student Basisjaar



Literatuur studiegroep
Ø Studiegroep van 2 tot 8 deelnemers
Ø Je bestudeert samen literatuur
Ø Discussie over de stof
Ø Vragen bespreken en uitleg aan elkaar
Ø Verdieping van de stof
Ø Helpt je ter voorbereiding op het examen



Hoe gaat het in de 
praktijk?

Ø Je spreekt met elkaar af, voor of na de 
lesweekends, of door de week.

Ø Je kan bijna altijd klaslokalen gebruiken bij 
Shenzhou.

Ø Sommigen spreken met elkaar af thuis of b.v. 
in een bibliotheek of andere openbare 
gelegenheid.



Enkele ervaringen:

Ik was blij dat ik met een aantal medestudenten de complexiteit van de oorzaken van ziekte en 
het mechanisme van pathologie kon nabespreken. Een aantal termen zoals Warmte-Leegte en 
Koude-Leegte was voor mij nog niet duidelijk. M. heeft op een heldere manier deze aan ons 
kunnen uitleggen. 

S. Suen

Natuurlijk heb ik de samenwerking met de studiegroep nodig om samen te discussiëren en 
samen casussen door te nemen, want samen studeren versterkt het inzicht en de 
mogelijkheden. 
Renate Wiszniewzka

Het bevragen van anderen en het uitleggen van dingen aan elkaar heeft ons begrip van de TCM 
duidelijker gemaakt en verdiept. Het samen studeren heeft mijn motivatie versterkt om meer 
over TCM te leren en maakte het ook leuker!

Sioelan Tjoa



E-Learning



E-learning
Video’s en Quizzen



Studenten-site



Student guide



Stage



Klinische stage

Ø 1ste jaar  64 uur
Ø 2de jaar  96 uur
Ø 3de jaar 120 uur



TCM Kliniek
Kliniek voor Traditionele Chinese Geneeswijzen
De TCM therapeuten:

Acupunctuur, Kruiden en Tuina behandelingen



Studentensite 
Stage-agenda



Externe supervisoren 
voor stages



Praktijkgegevens



Examens



Examens
Ieder jaar kent:

Ø Tussentijds examen: 
Ø na het 5de lesweekend, (februari). 

Ø Eindexamen: 
Ø Theorie en Praktijk (in juni/juli)

Het laatste studiejaar kent ook een thesis 
(scriptie) 





Tot zover de 
studievereisten.



Veel 
gestelde 
vragen



Toelatingseisen en
vrijstellingen

• HAVO diploma,
• of een gelijkwaardig buitenlands middelbare 

schooldiploma dat je toegang verleent tot een 
Hogeschool of Universiteit



Vrijstellingen
• Eerder gevolgde opleidingen in TCG
• Gedocumenteerd (diploma, transcript, les-

programma)
• Diplomawaardering door IDW. WWW.IDW.NL
• Stuur de documenten mee bij je aanmelding

http://www.idw.nl/


Hoeveel aandacht is er 
voor de praktijk?



Stage

Ø Basisjaar: 64 uur
Ø Acupunctuur-1: 96 uur
Ø Acupunctuur-2: 120 uur



Praktijk tijdens de 
lessen 

Ø Basisjaar: Tong en Polsdiagnose oefenen.  
Anamnese oefenen.

Ø Acupunctuur-1: Acupunctuurpunten lokaliseren  
Priktechnieken oefenen, Moxa en Cupping, 
Elektro-, Schedel- en Ooracupunctuur. 

Ø Acupunctuur-2: Anamnese, Diagnose en 
Behandelplan. Live patiënten en behandelingen.



Praktijk in 
studiegroepen

Studiegroep Interactieve Praktijk

Ø Basisjaar: 16 uur
Ø Acupunctuur-1: 64 uur
Ø Acupunctuur-2: 80 uur



Betekenis diploma en 
Accreditaties

in Nederland



Geaccrediteerd door 
SNRO



SNRO 
accreditatie

• HBO-conforme beroepsopleiding
• 240 EC studielast (incl. Medische Basiskennis)
• Je behandelingen zijn vrijgesteld van BTW



Erkend door Nederlandse 
beroepsverenigingen voor 

TCG
NVA

Zhong

TCMned



Erkenning door Nederlandse
beroepsverenigingen

Via de aanvullende verzekering vergoeden de 
meeste zorgverzekeraars de consulten. 



Internationale Erkenning

Shenzhou Diploma



Erkenning door beroepsverenigingen 
voor TCM in de meeste Europese 

landen via: 

European Traditional Chinese Medicine 
Association

https://www.etcma.org/

https://www.etcma.org/


In veel Europese landen is het 
uitoefenen van TCG toegestaan. 
Ieder land heeft eigen voorwaarden 
en bepalingen.



ETCMA



Resten er nog vragen? 
Stuur ze naar de studiecoördinatoren:

info@shenzhou-university.com

Of bezoek onze Open Dag op locatie op

Vrijdag, 11 Juni 2021

mailto:info@shenzhou-university.com


Hartelijk dank 
en tot ziens!


