“Uw voeding is uw geneesmiddel, uw geneesmiddel is uw voeding”
Hippocrates
Er is een nadrukkelijke relatie tussen wat we eten en onze gezondheid. Er is toenemend bewijs dat een natuurvoedingsleefstijl bijdraagt
aan zowel individuele gezondheid als een duurzame, vitale aarde.
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Meer hierover leren? Doe de opleiding tot Natuurvoedingskundige!

Opleiding
Natuurvoedingskundige
Natuurvoeding
voor duurzame
gezondheid

Plaats, data, tijd en kosten
Plaats:
Landgoed Kraaybeekerhof, Driebergen
Wanneer: Donderdag of vrijdag, vanaf september
(zie website voor actuele data)
Kosten: €2995,- per jaar, korting bij vroege inschrijving (jaar 1)
of betaling ineens
Inschrijven: www.kraaybeekerhof.nl

Meer Weten?
Kraaybeekerhof.nl

Unieke Opleiding

Doelgroep en toelatingscriteria

De opleiding Natuurvoedingskundige is uniek
in Nederland. Alleen op de Kraaybeekerhof
wordt er een nadrukkelijke verbinding gemaakt tussen de Biodynamische Landbouw
en natuurvoeding. Onze docenten hebben
veel praktijkervaring van waaruit ze doceren.
De opleiding gaat verder dan feitenkennis.
Naast kennis staat kunde centraal. Ieder mens
is uniek, en hoe kun jij je verhouden tot die
uniekheid van een ander én jezelf.

• Therapeuten of diëtisten die zich willen
verdiepen in natuurvoeding
• Medewerkers van (natuurvoedings-)
winkels die klanten degelijk willen adviseren, voorbij de hypes en fabels
• Koks die zich willen verdiepen in natuurvoeding
• Iedereen die zich wil verdiepen in
gezonde voeding en in de toekomst hier
beroepsmatig mee aan de slag wil

Opleiding Inhoud (selectie)

Landgoed Kraaybeekerhof

In het eerste jaar wordt een stevige kennisbasis
gelegd: voedingsleer, productkunde, kruiden,
en biodynamische landbouw.
In het tweede jaar volgt verdieping. Leren
waarnemen van jezelf en de ander. Onderscheiden van verschillende levensfasen en
de behoeften daarbij. Leren presenteren en
motiveren.
In het derde jaar wordt het cliëntcontact
geoefend en wordt het eigen ontwikkelpad in
beeld gebracht.

Kraaybeekerhof Academie is onderdeel van
Landgoed Kraaybeekerhof. Al meer dan 40
jaar is dit Landgoed inspiratie voor iedereen
binnen het biodynamische werkveld. Maar
ook voor iedereen die zorg voelt voor de
Aarde. Op het Landgoed ervaar je buiten,
wat je binnen leert; en andersom.
Het Landgoed is daarmee een levend klaslokaal, en onlosmakelijk verbonden met de
Academie.

Wat je kunt na de opleiding?

Meer informatie?

• Informeren en adviseren over
natuurvoeding
• Bijdragen aan productontwikkeling
• Voedingsadviezen verdiepen vanuit het
perspectief van natuurvoeding
• Voorlichting geven over de relatie tussen
natuurvoeding en duurzame gezondheid
van mens en aarde

Er valt veel meer te vertellen over
Kraaybeekerhof Academie en de opleiding
Natuurvoedingskundige. Regelmatig zijn er
informatiebijeenkomsten. Op de website staat
een uitgebreide opleidingsbrochure.
www.kraaybeekerhof.nl. Hier vind je ook de
data van de volgende informatie bijeenkomsten. Bellen kan ook: 0343 533885.

