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Opleidingsprogramma
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Tuina-massage
Medische Basiskennis

Introductie
Als student aan Shenzhou Open University of TCM studeer je
aan een van de meest invloedrijke opleidingsinstituten voor
Traditionele Chinese Geneeskunde in Nederland.
Onze 3-jarige Engels- en Nederlandstalige TCM-opleidingen
- in combinatie met de opleiding Medische Basiskennis van 1
jaar - zijn met 240 EC geaccrediteerd door het onafhankelijke
accreditatieorgaan SNRO. Accreditatie houdt in dat de
opleiding voldoet aan de nieuwste richtlijnen voor opleidingen
op HBO-niveau.*
In 2017 werd Shenzhou het Internationale opleidingsplatform
van de ‘World Federation of Acupuncture and Moxibustion
Societies’ (WFAS) en is daarmee uniek in Nederland.
Kies voor Shenzhou Open University of TCM om nieuwe
horizonten te openen voor je toekomstige carrière.
*Onder voorbehoud van wijzigingen in de regelgeving en/of wijzigingen
in de voorwaarden en het beleid van de accreditatieorganisaties en
professionele TCM-verenigingen van tijd tot tijd.
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Voorwoord van de directeur
Shenzhou University of Traditional Chinese Medicine, opgericht in 1990,
is een van de grootste onderwijsinstellingen in Europa, gespecialiseerd in
het opleiden van professionals in de Chinese geneeskunde. Al meer dan 30
jaar sinds haar oprichting heeft de school duizenden Chinese geneeskunde
professionals opgeleid onder het motto “de traditie in ere houden en
bevorderen van innovatie”, dat lof oogstte in allerlei kringen en bekend
staat als “de bakermat van de Chinese geneeskunde in Europa”.
We leren van het opleidingsmodel van Chinese geneeskunde universiteiten
in China, combineren het met westerse kenmerken, optimaliseren het
curriculum en creëren een reeks hoogwaardige opleidingen in traditionele
Chinese geneeskunde, acupunctuur, massage en westerse geneeskunde
met een eersteklas team van docenten.
Ons onderwijs en onze trainingen zijn erkend door de beroepsverenigingen
van de traditionele Chinese geneeskunde in Nederland en andere
Europese landen. Na afstuderen kunnen studenten in Nederland en in
enkele Europese landen legaal werken in het beroepenveld. Onze manier
van lesgeven, het curriculum ontwerp en trainingservaring worden alom
geprezen en hebben navolging gevonden en worden als referentie
gebruikt door veel Chinese geneeskundescholen in Nederland, Europa en
de rest van wereld.

Al onze opleidingen worden in deeltijd gegeven, wat studeren naast werk
en gezin mogelijk maakt. Onze professionele TCG therapeuten brengen de
studenten niet alleen medische kennis en veilige werkwijzen bij, maar creëren
ook een authentieke sfeer, zowel in het klaslokaal als tijdens de stages in de
kliniek. Er ligt een sterke nadruk op onberispelijk, professioneel gedrag in de
kliniek en op een groot verantwoordelijkheidsgevoel en compassie jegens de
patiënt.
Als directeur van de CMC Tasly Group beloof ik u optimale ruimte tot
ontplooiing te bieden. Moge de opleiding aan Shenzhou Open University of
TCM voor u een brug zijn naar een volgende levensfase.

Zhilin Dong, Grondlegger van CMC Tasly Group en Shenzhou Open University
of Traditional Chinese Medicine
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Visie en Missie
Het is de missie van Shenzhou Open University of TCM om studenten
op te leiden tot patiëntgerichte behandelaars volgens de hoogste
professionele standaarden. Daarnaast stellen wij fundamentele vragen
over de mechanismen, de preventie en behandeling van ziekte. Daarmee
willen wij bijdragen aan het leveren van een goede gezondheidszorg en
de ontwikkeling van kennis van de Chinese en Westerse Geneeskunde.
Shenzhou Open University of TCM munt (inter)nationaal uit als een
academische instelling op het gebied van voortgezette beroepsopleidingen en
klinische stages. Daarmee wil Shenzhou Open University of TCM een positieve
bijdrage leveren aan de gemeenschap op het gebied van preventie, en een
veilige en effectieve behandeling van ziekten bevorderen.
Shenzhou Open University of TCM biedt diverse opleidingen en stages en kent
een diversiteit aan studenten en stafleden. We verwachten wederzijds respect
van docenten, studenten, staf, stagiaires en patiënten. We richten ons op
ethisch verantwoord en professioneel gedrag.
Om dit te bereiken, houden wij het professionele niveau van onze opleidingen
op peil door regelmatige evaluaties en brengen wij, waar nodig, verbeteringen
aan. Wij implementeren aanpassingen in onze cursussen die beantwoorden aan
onze eigen hoge standaarden en aan die van de beroepsverenigingen.
Zo blijven wij verzekerd van accreditatie van onze opleidingen.

“Studenten opleiden
tot patiëntgerichte
behandelaars volgens
de hoogste professionele
standaarden”
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Bestuur, Personeel en
Examencommissie
Directeur
Zhilin Dong
Academisch decaan
Dan Tan
Studiecoördinatoren
Rob van Hees
Jun Huang
Pauline Lee
Examencommissie
Jidong Wu, PhD TCM en senior docent
Toine Korthout, Arts en senior docent
Mei Long, onafhankelijke externe examinator

Accreditatie
Al onze Nederlands- en Engelstalige TCM-opleidingen zijn volledig
erkend door het onafhankelijke accreditatie-orgaan SNRO
(Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in het particulier
onderwijs). De TCM-opleidingen zijn geaccrediteerd met 200 EC
conform de nieuwste criteria voor het hoger beroepsonderwijs.
Samen met onze door SNRO en CPION geaccrediteerde opleiding
Medische Basiskennis geeft dit een totaal van 240 EC. Hierdoor
kunnen studenten na het behalen van hun diploma werken op een
vergelijkbaar niveau als afgestudeerden van een (para)medische
HBO-bachelor studie. Dat betekent onder andere dat men
vrijgesteld is van de BTW-verplichting.
Onze Nederlands- en Engelstalige programma’s worden
daarnaast door de belangrijkste professionele organisaties* in
Nederland erkend, waaronder de NVA, NAAV, ZHONG, TCMned,
LVNT, NWP en FAGT.
*Onder voorbehoud van wijzigingen in regelgeving en/of wijzigingen
in voorwaarden en beleid van de accreditatieorganisaties en TCMberoepsverenigingen van tijd tot tijd.
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Verder zijn wij lid van de Federatie van Opleidingen in de
Natuurlijke Geneeswijzen (FONG) en van het Collectief
Geaccrediteerde Opleidingen (CGO). Tevens staat Shenzhou
Open University of TCM geregistreerd bij het Centraal register
Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij aan de
kwaliteitscode van het CRKBO voldoen en dat ons cursusgeld
BTW-vrij is.

Studieproces
Talen en communicatie
Om de studie te kunnen volgen, is een professionele
werkvaardigheid van de Engelse of Nederlandse taal vereist.
Daarnaast verwachten wij van iedere student een actueel
e-mailadres en voldoende kennis in het omgaan met computers
en tekstverwerking voor het schrijven van verslagen, scriptie e.d.
Aanwezigheid en studielast
We hechten grote waarden aan het onderwijscontact tussen
docent en student. Daarom geldt er voor de colleges een
aanwezigheidsplicht van 80%. Naast de docentcontacturen
(12 uur per maand) vereist de opleiding zelfstudie, deelname aan
studiegroepen en stages. De verhouding van contacturen tot
zelfstudie-uren is ongeveer 1 op 5.

Lesdagen
De 20 lesdagen van de TCM-opleidingen worden in 10 weekenden
aangeboden van september t/m juni. Dat is dus één keer per
maand op zaterdag en zondag. Daarnaast kent de TCM-studie
praktijkdagen op doordeweekse dagen waar je op kan intekenen.
Praktische aspecten worden in kleine groepen onder supervisie van
een docent met elkaar geoefend.
De 23 lesdagen van de opleiding Medische Basiskennis worden
op vrijdagen en zaterdagen ingeroosterd (bij uitzondering op
een zondag). Alle lesroosters zijn beschikbaar op de website
vanaf mei 2022.
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Opleidingsstructuur
MEDISCHE BASISKENNIS1
1 jaar - Diploma

BASISOPLEIDING CHINESE GENEESKUNDE
1 jaar - Certificaat

ACUPUNCTUUR
2 jaar - Diploma

KRUIDENGENEESKUNDE
2 jaar - Diploma

TUINA2
1 jaar - Diploma

LID VAN BEROEPSVERENIGING3

1

De opleiding is SNRO geaccrediteerd en vereist voor diegenen die zich aan willen sluiten bij een
professionele beroepsorganisatie. Vrijstelling wordt verleend aan artsen, fysiotherapeuten en
andere paramedici met een BIG-registratie welke voldoet aan de PLATO eisen. De opleiding kan
vooraf, of parallel aan de TCM-opleiding worden gevolgd.

2 Het 1e jaar Tuina is gelijk aan het 1e jaar Acupunctuur.
3 Zie de voorwaarden van de diverse beroepsverenigingen.
Sommige opleidingen kunnen parallel worden gevolgd. De school kan echter niet garanderen dat
er geen overlap in het lesrooster zal zijn. Controleer zelf van tevoren de roosters, voordat je je voor
twee opleidingen in hetzelfde academische jaar inschrijft.
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Basisopleiding
Chinese
Geneeskunde
Doel van de opleiding Basis Chinese Geneeskunde is
het bieden van kennis van de grondbeginselen van de
Chinese Geneeskunde. Dit onderdeel is noodzakelijk als
basis voor verdere studie in de richtingen Acupunctuur,
Chinese Kruidengeneeskunde of Tuina.
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GEACCREDITEERD DOOR SNRO
STUDIEDUUR: 1 JAAR
COLLEGEGELD: € 2.100,-

In het basisjaar Chinese geneeskunde maak je kennis met de
Chinese concepten van Yin & Yang, de 5 Elementen, de Zang Fu
theorie, de specifieke TCM-etiologie, -pathologie en -diagnose.
Dit jaar vormt de brug van theorie naar praktijk.
Naast de docentencontacturen werk je samen met je
medestudenten in een Literatuur studiegroep en oefen je samen
Praktijkintervisie. Daarnaast kunnen studenten zich inschrijven voor
vijf praktijkdagen onder begeleiding van een docent. Al na een
paar maanden theoretische opleiding kun je beginnen met het
volgen van stages in onze kliniek of in een van de externe klinieken
die zijn goedgekeurd door de Shenzhou Open University of TCM.
Lesonderwerpen
■

Basisprincipes van de Chinese Geneeskunde

■

De theorie van Yin en Yang

■

De theorie van Wu Xing – de 5 elementen

■

Zang en Fu organen

■

Qi, Bloed, Lichaamsvloeistoffen

■

Constitutionele types in TCM

■

Etiologie en Pathogenese in de Chinese Geneeskunde

■

Diagnostiek - Inspectie, Tong- en Polsdiagnose, Anamnese

■

Patroonbepaling: Ba Gang – de 8 principes

■

Patroonbepaling: 8 Beginselen, Pathogene factoren

■

Patroonbepaling: Zang Fu Organen

■

Patroonbepaling: Qi, bloed en lichaamsvloeistoffen

■

Patroonbepaling: 6 Fasen, Drie-Verwarmer en 4 Niveaus

■

Communicatie met patiënten: de therapeutische houding
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Acupunctuur
De opleiding acupunctuur biedt zowel inzicht
in de klassieke methoden als in de moderne
ontwikkelingen van de Traditionele Chinese
Geneeskunde. Na voltooiing van de studie
beschik je over alle vaardigheden voor het
toepassen van acupunctuur in de praktijk.
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GEACCREDITEERD DOOR SNRO VOOR 200 EC (SAMEN MET BCG)
VEREISTE VOOROPLEIDING: BASISOPLEIDING CHINESE GENEESKUNDE
STUDIEDUUR: 2 JAAR
COLLEGEGELD: € 2.100,- PER JAAR

In ieder lesweekend omvat zowel theorie als praktijk. Naast
de docentcontacturen werk je samen met medestudenten in
studiegroepen, loop je stage in de kliniek en kan je intekenen
op 10 praktijkdagen onder supervisie per jaar. Gedurende de
acupunctuurstudie neemt het aantal stage-uren geleidelijk toe,
zodat je na je diplomering klaar bent om zelfstandig het beroep
van acupuncturist te kunnen uitoefenen.
Lesonderwerpen 1e jaar Acupunctuur
Tijdens het eerste jaar ligt de nadruk op kennis van de meridianen,
acupunctuurpunten en oefen je naaldtechnieken.
■

Geschiedenis van de Acupunctuur en Moxatherapie

■

Introductie in het meridiaan systeem

■

Theorie van de bijzondere acupunctuurpunten

■

Kennis van meridianen en acupunctuurpunten, waaronder de
veertien meridianen; locatie, functies en klinische indicaties van
veelgebruikte acupunctuurpunten

■

Kennis en toepassing van naaldtechnieken

■

Moxatherapie en Cupping

■

Oor-, Schedel- en Electro-Acupunctuur

■

Basiskennis van puntcombinaties

Lesonderwerpen 2de jaar Acupunctuur
In het tweede jaar ligt de nadruk op het analyseren en
behandelen van uiteenlopende en vaak voorkomende
ziektebeelden in de praktijk. Na behandeling van de theorie
worden er in iedere les casussen besproken. Verder zijn er
tijdens de lessen regelmatig patiënten aanwezig die worden
gediagnosticeerd en behandeld volgens de TCG. Het tweede jaar
sluit je af met het schrijven van een scriptie.
■

Introductie in de Acupunctuurtherapie en behandelprincipes

■

Acupunctuurbehandelingen voor een breed scala
van aandoeningen: psycho-emotioneel, neurologisch,
urogenitaal, gynaecologisch. Aandoeningen en pijn van het
bewegingsstelsel, de huid, kinderziekten etc.

■

De aankomende therapeut – ‘van klas naar kliniek’
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Chinese
Kruidengeneeskunde
In de opleiding Chinese Kruidengeneeskunde maak
je kennis met de rijke wereld van Chinese kruiden.
Je leert om ze zelfstandig, op een veilige en
effectieve manier toe te passen in de praktijk.
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GEACCREDITEERD DOOR SNRO VOOR 200 EC (SAMEN MET BCG)
VEREISTE VOOROPLEIDING: BASISOPLEIDING CHINESE GENEESKUNDE
STUDIEDUUR: 2 JAAR
COLLEGEGELD: € 2.100,- PER JAAR

In China vormt de studie van kruidengeneeskunde een integraal
onderdeel van het TCM-onderwijs. Acupunctuur in combinatie
met Chinese kruiden vullen elkaar niet alleen aan, maar versterken
elkaar ook. In het Westen wordt deze studie vaak gevolgd nadat
de studie acupunctuur al is afgerond. Een bijkomend voordeel
hiervan is dat de Chinese medische concepten al geïntegreerd zijn
waardoor de studie van de Chinese kruiden toegankelijker wordt.
Naast de docentcontacturen werk je samen met medestudenten
aan praktijkintervisie en literatuurstudie en loop je stage in de
kliniek. Tijdens het eerste jaar volg je de stages grotendeels
in de eigen kruidenafdeling. Het tweede jaar stage vindt
voornamelijk plaats in de praktijken van specialisten in de Chinese
Kruidengeneeskunde. Daarnaast kan je op school tijdens het
tweede jaar intekenen op 10 praktijkdagen onder supervisie. Je
sluit de studie af met een scriptie.
Lesonderwerpen
■

Theoretische grondslag, begrippen, eigenschappen en smaak
van enkelvoudige kruiden

■

Enkelvoudige kruiden, kruidenformules en hun werking

■

Chemie, farmacologie en richtlijnen voor veilig gebruik van
Chinese kruiden

■

Kwaliteitsgarantie van Chinese kruiden, Europese regelgeving,
verboden dierlijke en botanische substanties in Europa

■

Principes van het voorschrijven van kruidenformules

■

Toediening van kruiden

■

Differentiatie en behandeling van uiteenlopende aandoeningen

■

De aankomende therapeut – ‘van klas naar kliniek’
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Tuina

Chinese massagetherapie
In deze opleiding leer je de technieken van de
Tuinamassage. Hierbij ligt de nadruk op kennis van de
meridianen en acupunctuurpunten. Je leert de technieken
in te zetten bij de behandeling van veel voorkomende
ziektes. Tuinamassage kan worden toegepast bij
volwassenen en is heel geschikt voor kinderen.
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GEACCREDITEERD DOOR SNRO VOOR 200 EC (SAMEN MET BCG)
VEREISTE VOOROPLEIDING: BASISOPLEIDING CHINESE GENEESKUNDE
STUDIEDUUR: 1 JAAR
COLLEGEGELD: € 2.100,-

Na afronding van de opleiding Basis Chinese Geneeskunde,
duurt de studie Tuina twee jaar. Indien je het eerste jaar
Acupunctuur, of de gehele opleiding Acupunctuur hebt
afgerond, kun je meteen doorstromen naar het tweede jaar.
Naast de theorie bestaan de Tuina lessen voor minimaal 50%
uit het oefenen van de technieken. Je oefent verder samen
met medestudenten de geleerde technieken door middel van
praktijkintervisie. Je loopt ook stage in klinieken en sluit de
studie af met het schrijven van een scriptie.

Lesonderwerpen 1e jaar Tuina
■

Geschiedenis van de Acupunctuur en Moxatherapie

■

Introductie in het meridiaan systeem

■

Theorie van de bijzondere acupunctuurpunten

■

Kennis van meridianen en acupunctuurpunten, waaronder
de veertien meridianen; locatie, functies en klinische
indicaties van veelgebruikte acupunctuurpunten

■

Naaldtechnieken

■

Moxatherapie en Cupping

■

Oor-, Schedel- en Electro-Acupunctuur

■

Basiskennis van puntcombinaties

Lesonderwerpen 2de jaar
■

Introductie in de geschiedenis, de principes en theorie van
Tuina massagetherapie

■

Tuina manipulatietechnieken

■

Tuina behandeling voor volwassenen bij uiteenlopende
ziektebeelden

■

Tuina voor kinderen: speciﬁeke punten en technieken bij
kinderen

■

Tuina behandeling voor kinderen bij uiteenlopende
ziektebeelden

■

De aankomende therapeut – ‘van klas naar kliniek’
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Medische
Basiskennis
De intensieve opleiding Medische Basiskennis
is ontwikkeld voor studenten uit verschillende
richtingen van de complementaire geneeskunde
met als doel het verkrijgen van een hoog
kennisniveau van de anatomie, fysiologie en
pathologie.
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DOOR SNRO EN CPION VOLGENS PLATO-NORMEN GEACCREDITEERD
MET 40 EC
STUDIEDUUR: 1 JAAR
COLLEGEGELD: € 2.100,-

Naast anatomie en pathologie bevat het lesprogramma ook
thema’s als medische ethiek, gezondheidsrecht, farmacologie
en psychosociale onderwerpen, die aansluiten op de moderne
medische praktijk.
Het onderwijs kenmerkt zich door een levendige, interactieve
onderwijsmethode. Na het aanreiken van de theorie wordt er
in subgroepen gewerkt om je de lesstof actief eigen te maken.
Studenten houden presentaties over een gekozen onderwerp en
er wordt geoefend met diagnostische vaardigheden.
Het curriculum is ingericht volgens de zogenaamde
PLATO-normen, opgesteld in opdracht van de Nederlandse
zorgverzekeraars. Deze normen worden regelmatig geactualiseerd
om aansluiting te houden bij de vereisten van de beroepssituatie.
Het programma is geaccrediteerd door SNRO en CPION.
Lesonderwerpen
■

Medische ethiek en

■

Het vrouwelijke en

het Nederlandse

mannelijke genitale stelsel,

gezondheidszorgsysteem

borstaandoeningen en SOA’s

■

Cytologie & Embryologie

■

Lichaamsweefsels

■

Huid

■

Skelet & Spieren

■

Bloed & Immuniteit

■

Hart & Bloedvaten

■

Longen & Respiratie

■

Spijsverteringsstelsel

■

Urinewegstelsel

■

Zenuwstelsel

■

Endocriene & Hormonale
stelsel

■

Voeding, metabolisme &
temperatuurregeling

■

Anamnese, inspectie en
lichamelijk onderzoek

■

Infectieuze en parasitaire
aandoeningen

■

Toegepaste psychologie

■

Psychopathologie

■

S.O.L.K.

■

Psychofarmaca en
Psychiatrische behandeling

■

Medische en psychosociale
signalen, ‘rode vlaggen’
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Docententeam en
Stagebegeleiders
Alle docenten bij Shenzhou Open University beschikken over
een rijke ervaring in zowel de klinische praktijk als in het
docentschap. Onze uit China afkomstige docenten hebben
minimaal een Universitaire graad en zijn door het ministerie
van Onderwijs in China erkende artsen.
Om het onderwijsproces optimaal te laten verlopen,
worden de docenten ondersteund door onze administratie,
studiecoördinatoren en het klinische stageteam.
Academisch decaan

Dan Tan

Stagebegeleiders Kliniek van Shenzhou
L.P. Zhao

Q.T. Nguyen

X. Yang

J. Huang

P.Z. Zhao
Medewerkers Chinese kruidenafdeling
L. Wang

L. Zhou

Y.Q. Chen

C.L. Yuan

H. Meng
Receptie Kliniek
Yuni Harnani

Shandy Man

May Lee

Alson Yuen

Jing Lee
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Docententeam Traditionele Chinese Geneeskunde

Tineke van den
Barg

Ricky Bochem

Graciano Cabrita
da Palma

Hong Dong

Moon-Yueh
Fong

Jun Huang

Beate Lendt

Cheng Qian

Tianrong Ren

Frank Roosen

Huijun Shen

Baoshun Shi

Tiejun Tang

Shulan Tang

Jidong Wu

Linjun Xia

Mei Xing

Zhigang Yang

Daisy Yang

Funian Yu

Docententeam Medische Basiskennis

Yun Ding

Lili Huang

Toine Korthout

Zhi Li
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Studiemateriaal en
boeken
Studenten dienen een aantal boeken aan te schaffen en voor
MBK een verplichte reader. Aanvullende syllabi worden tijdens
de opleiding via de studentensite digitaal beschikbaar gesteld.
Wij noemen hier alleen de verplichte studieboeken. Tijdens de
studie word je nog geïnformeerd over aanvullende literatuur
naar keuze.
We adviseren nog geen boeken aan te schaffen op basis
van onderstaande overzicht. Na inschrijving ontvang je van
de studiecoördinatoren de meest recente boekenlijst met
toegevoegde gegevens zoals juiste editie en ISBN-nummer.

Basisopleiding Chinese Geneeskunde
■

De Grondslag van de Chinese Geneeskunde, G. Maciocia

Acupunctuur
■

De Praktijk van de Chinese Geneeskunde, Giovanni Maciocia

■

A Manual of Acupuncture, Peter Deadman

Kruidengeneeskunde
■

Chinese Herbal Medicine, Materia Medica and Chinese Herbal
Medicine, Formulas & Strategies (twee delen), Dan Bensky

■

The Practice of Herbs and Formulae (syllabi),
Shenzhou Open University of TCM

■

Chinese Herbal Medicines: Comparisons and Characteristics,
Yifan Yang

■

Chinese Herbal Formulas: Treatment Principles and
Composition Strategies, Yifan Yang
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Tuina
■

Tui na: A Manual of Chinese Massage Therapy, Sarah Pritchard

Medische Basiskennis
Anatomie & Fysiologie
■

Anatomie & Fysiologie, Frederic H. Martini,
Edwin F. Bartholomew

■

Readers, Shenzhou Open University of TCM

Psychologie
■

Reader Psychologie, gebaseerd op het boek Psychology, the
Science of Mind and Behaviour (auteur N. Holt, A. Bremner,
E. Sutherland, M. Vliek, M. Passer & R. Smith), Shenzhou Open
University of TCM

Pathologie
■

Readers, A.C.F.M. Korthout

■

Merck Manual Medisch handboek
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Praktijktraining en Stages
Na het Basisjaar Chinese Geneeskunde krijg je naast theoretisch
onderricht ook praktijkonderwijs Al naar gelang de studiekeuze
worden in de klas Acupunctuur- of Tuinatechnieken aangeleerd en
geoefend.
Daarnaast zijn er per studiejaar speciale praktijkdagen voor
TCM-studenten om je vaardigheden te oefenen onder supervisie
van een docent. Klinische praktijkervaring doe je op tijdens de
stages. Het totaal aantal stage-uren van een driejarige TCM-studie
bedraagt 280 uur.
De Kliniek
Shenzhou biedt de unieke mogelijkheid - voor alle aan de opleiding
verbonden studenten - om een deel van de stage te volgen in de
aan onze school gelieerde kliniek zonder bijkomende kosten.
De Traditioneel Chinese Geneeskundigen in onze kliniek hebben
jarenlange ervaring op het gebied van Acupunctuur, Tuina en
Chinese Kruidengeneeskunde.
Externe stages
Als student van Shenzhou Open University of TCM kun je ook stage
lopen bij door de school erkende externe TCG-therapeuten. De
school stelt een lijst beschikbaar met geaccrediteerde supervisoren.
Stage in het buitenland
Studenten kunnen ervoor kiezen om een deel van hun stages in
het buitenland te volgen in klinieken die zijn goedgekeurd door
Shenzhou Open University of TCM. Vooraf is toestemming nodig
van de studiecoördinatoren.
Stages in China
Shenzhou heeft partnerschappen met de World Federation
of Acupuncture and Moxibustion Societies (WFAS) (Beijing),
evenals met verschillende Universiteiten voor traditionele Chinese
geneeskunde in Guangzhou en Wenzhou. Als studenten tijdens
de studie of na hun afstuderen in China stage willen lopen, kan
Shenzhou helpen om contact te leggen met de WFAS-gelieerde
en academische ziekenhuizen van verschillende Hogescholen
en Universiteiten voor Chinese geneeskunde in Guangzhou en
Wenzhou (stagekosten zijn voor eigen rekening).
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Nascholing en Seminars
Shenzhou Open University of TCM organiseert regelmatig seminars. Ieder
jaar bieden wij onze alumni weer een breed scala aan onderwerpen aan.
Recente ontwikkelingen in de TCG alsmede de onderwerpen die onze cursisten
aandragen, inspireren ons tot het voortdurend zoeken naar interessante thema’s
voor seminars. Bekende artsen en docenten uit China, Europa en de Verenigde
Staten worden uitgenodigd om deze boeiende lezingen te verzorgen.
Voor onze seminars vragen wij accreditatie aan bij alle relevante
beroepsverenigingen.
U kunt het seminarprogramma vinden op onze website:
www.shenzhou-university.com. Tevens kunt u zich via de website
inschrijven voor een seminar. Als u graag op de hoogte gehouden
wordt van ons seminaraanbod, kunt u zich op onze website inschrijven
voor de nieuwsbrief.

Collegegeld, Examengeld
en Betalingen
Bij je eerste registratie als student bij Shenzhou Open University
betaal je eenmalig € 95,- inschrijfgeld.
Het collegegeld bedraagt € 2.100,- per jaar*.
Volg je twee opleidingsjaren tegelijkertijd (indien roostertechnisch
mogelijk, bijvoorbeeld Medisch Basiskennis en Acupunctuur), dan
betaal je ook tweemaal het collegegeld.
Het is niet mogelijk twee opleidingsjaren van eenzelfde studie te
combineren (bijvoorbeeld Acupunctuur 1e en 2e jaar).
Voor de praktijkdagen onder supervisie waarvoor je je kunt
inschrijven, bestaat een aparte financiële regeling van €10,- per
praktijkdag.
Uitgedeelde syllabi zijn inbegrepen bij het collegegeld. Boeken en
enkele readers zijn niet bij het collegegeld inbegrepen.
*Dit is de vastgestelde prijs voor het studiejaar 2022-2023. Het collegegeld
kan per jaar worden aangepast van tijd tot tijd.
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Examenkosten voor studenten van Shenzhou
Het eerste examen en eerste herkansing zijn kosteloos. Bij een
tweede herkansing wordt € 100,- in rekening gebracht.
Voor externe studenten
■

Examen ter niveaubepaling (toelatingsexamen voor
zij-instromers): € 100,-

■

Evaluatie-examen voor beroepsverenigingen: € 300,-

Betalingen
Studenten die tot de opleiding zijn toegelaten ontvangen een
factuur voor het collegegeld. Het collegegeld dient te worden
betaald volgens onze “Betalings- en registratievoorwaarden
Opleidingen” binnen de termijn van 30 dagen. Betaling in
termijnen is niet mogelijk.
Bij te late betaling wordt het verschuldigde bedrag voor het
collegegeld verhoogd met € 50,- administratiekosten.
Annulering
Annuleringen zijn alleen rechtsgeldig indien deze schriftelijk of per
e-mail door ons ontvangen zijn. Bij annulering tot 14 dagen voor
aanvang van de opleiding worden alleen de registratiekosten in
rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang
van de opleiding wordt 50% van het collegegeld in rekening
gebracht. Na de start van de opleiding is het volledige collegegeld
verschuldigd.
Restitutie
Collegegelden komen niet in aanmerking voor restitutie met
uitzondering van extreme situaties – zware ongevallen, ziekte of
overlijden – waardoor de student niet in staat is om zijn of haar
studie te beginnen of voort te zetten. In deze gevallen kan de
student in kwestie of wettige vertegenwoordiger een schriftelijk
verzoek tot restitutie indienen. Vanaf drie weken na aanvang van
de opleiding is restitutie niet langer mogelijk.
Registratiekosten komen niet in aanmerking voor restitutie vanaf
2 weken na inschrijving.
Je vindt onze ‘‘Betalings- en registratievoorwaarden Opleidingen’
op onze website onder ‘‘Betalings- en registratievoorwaarden
Opleidingen’.
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Aanmelding
Toelatingseisen
■

Een HAVO of MBO-4 diploma

■

Iedereen met een buitenlandse middelbare schoolopleiding op
minimaal HAVO-niveau.

Noodzakelijk bij inschrijving
■

Een compleet ingevuld registratieformulier

■

Een recente portretfoto

■

Kopieën van relevante diploma’s en certificaten

Je kunt je online registreren: www.shenzhou-university.com
Als je aan een ander instituut een TCG opleiding volgt en graag
verder wil studeren bij Shenzhou Open University of TCM, neem
dan vooraf contact op met de studiecoördinatoren.
Registratiekosten
Bij je eerste registratie betaal je eenmalig inschrijfgeld van € 95,-.
Je dient je voor ieder studiejaar apart in te schrijven, doch het
inschrijfgeld betaal je slechts eenmalig.
Inschrijftermijn
Indien je je inschrijfformulier voor 15 juli 2022 instuurt is er meestal
nog wel plaats. Indien je je in wilt schrijven na 15 juli, neem dan
contact op met de studiecoördinator. Indien een studie te weinig
aanmeldingen kent, behoudt de school zich het recht voor om
deze te annuleren.
Onvoorziene veranderingen
Shenzhou Open University of TCM behoudt zich het recht voor
om de onderwijsvereisten, het studieprogramma en het beleid te
wijzigen als gevolg van onvoorziene omstandigheden.
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Contact
Het secretariaat van de Shenzhou Open University of TCM is
telefonisch te bereiken van maandag tot en met zaterdag tussen
10:00 en 12:00 uur en van 14:00 tot 16:00 uur.
Studiecoördinatoren:
■

Rob van Hees

: rob@shenzhou.com

■

Jun Huang

: jun@shenzhou.com

■

Pauline Lee

: pauline@shenzhou.com

Academisch decaan van Shenzhou Open University of TCM:
■

Dan Tan

: dean@shenzhou.com

Algemeen e-mail : info@shenzhou-university.com
Postadres

: Geldersekade 67, 1011 EK Amsterdam

Telefoon

: 020-6235060 (receptie)

Shenzhou Open University (direct): 020-6203371
www.shenzhou-university.com
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In the event of ambiguity or unclarity in this Study Guide the
wording is subjected to a reasonable interpretation thereof by
Shenzhou University of Traditional Chinese Medicine.

本招生简章中的措辞如有歧义或不明确之处，由神州中医药大学

的给予合理解释为准。

In geval van ambiguïteit of onduidelijkheid in deze Studiegids is de
bewoording onderhevig aan een redelijke interpretatie daarvan
door Shenzhou University of Traditional Chinese Medicine.

