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Inleiding 
 
Onze opleiding heeft als doel om groepen studenten intensief te begeleiden 
tijdens hun Ayurveda-reis. De opzet van ons programma biedt een goede 
balans tussen praktijk en theorie. De theorielessen zijn opgebouwd vanuit de 
originele teksten van de Astanga Hridayam. 
 
De student krijgt tijdens de opleiding uitgebreid de kans om in de praktijk 
therapeutische vaardigheden te ontwikkelen via de praktijkopdrachten tijdens 
lessen en stage(s). 
 
In Nederland wordt er binnen Ayurveda wordt onderscheid gemaakt tussen 
Ayurveda therapeut, Ayurveda practitioner (ook wel Ayurveda Praktizijns 
genoemd) en Ayurveda arts (BAMS, GAMS, Vaidya, Regulier).  
 
De studenten bij Ayurdaay Nilayam worden opgeleid tot Ayurveda therapeut. 
De opleiding, HBO nivo, is KTNO geaccrediteerd (K8999) en erkent door 
BATC | VBAG | LVNG. 
 
 
Aan het einde van de studie is de student in staat om zelfstandig een 
anamnese af te nemen, deze vervolgens te verwerken in een behandelplan 
en op basis van dit plan een goed opbouwend advies te geven over leefstijl, 
voeding en behandeling. 
 
De doelgroep van een toekomstige therapeut is: cliënten met een 
niet-gediagnosticeerde disbalans. Een niet-gediagnosticeerde disbalans is 
een klacht die niet door een (ayurveda) arts is gediagnosticeerd. Het gaat hier 
dus om mensen die niet per se lijden aan een ernstige aandoening of 
chronische ziekte. De studenten wordt geleerd dat mensen met dergelijke 
ernstige aandoeningen of chronische ziekten ALTIJD eerst moeten worden 
doorverwezen naar een (ayurveda) arts. 
 
De opleiding richt zich met name op preventie of behandelingen na 
doorverwijzing door een (ayurveda) arts. 
 
De therapeut begeleidt en adviseert de cliënt. De adviezen die in het 
behandelplan zijn opgenomen zorgen voor balans en herstel van lichaam en 
geest. 
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Ook na de diploma begeleidt en adviseert Ayurdaay Nilayam de student als 
de student de behoefte heeft om verder te studeren en zich te ontwikkelen als 
Ayurveda practitioner. 
 
Tijdens nascholingsdagen krijgen oud-studenten die al werkzaam zijn ook 
ruim de kans om vragen te stellen en inhoudelijk te werken aan cases. 
 
Ayurdaay Nilayam schakelt regelmatig gastdocenten in. Het zal hierbij gaan 
om Dr. Shailesh Muli uit Pune, India en Vaidyar AneeshJan uit Kerala, 
India. Dit is voor de studenten van Ayurdaay een toevoeging op de lessen. 
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Ayurdaay Nilayam 
 
Miriam Alberts is Ayurveda therapeut en Ayurveda docent sinds 2005 en 
actief binnen diverse takken van Ayurveda. Ze heeft haar praktijk waar ze 
consulten geeft en zich heeft verdiept in Pancha Karma. Dit laatste in 
samenwerking met een professioneel team om zich heen. In de periode 2010 
tot en met 2016 heeft ze les gegeven aan de Academy of Ayurvedic 
studies. 
Miriam is moeder van dochter Yaan en haar gevlinderde dochter Manna. 

 
   

In 2015 heeft Miriam samen met haar vriend de Stichting Manna Home Kerala 
opgericht, Deze stichting heeft een kliniek, waar medische hulp aan lokale 
kinderen in India wordt geboden. 
De kliniek is bovendien een thuishaven geworden voor studenten en 
therapeuten. Studenten die het hele traject bij Ayurdaay volgen, kunnen aan 
het eind van de opleiding een 3-weekse stage in Manna Home volgen. 
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Locatie 
 
De hoofdlocatie van Ayurdaay Nilayam is in Hengelo (Ov) Echter wordt de 
opleiding van Ayurdaay aangeboden op diverse locaties in Nederland. In de 
bijlage en op de website vind u de locaties en de lesdata. 
 
Stage-adres: Manna Home Kerala Foundation, Poochakkal, Kerala, India. 
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Docenten 
Miriam Alberts Hoofddocent 
Aneesh Kumar Gastdocent, praktijkondersteuning 
Dr. Shailesh Muli Gastdocent, Ayurveda arts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastdocent Aneesh Kumar, Panchakarma Therapeut 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastdocent, Dr. Shailesh Muli, Ayurveda Arts (BAMS) 
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Directie en commissies 
 
Dagelijkse leiding, Miriam Alberts. 
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Toetsing 
 
Studenten worden op alle onderdelen (praktijk en theorie) getoetst. 
De studenten werken tijdens de volledige studie zowel individueel als in 
groepsverband aan cases, die uitvoerig worden besproken en op Hbo-niveau 
moeten worden uitgewerkt. 
Het afsluitende examen moet met voldoende resultaat worden behaald om 
het diploma voor de opleiding te kunnen ontvangen. 
 
Alle (onderstaande) onderdelen tellen mee voor de eindbeoordeling. 
 
 

Onderdeel 1 Sutra hoofdstuk 1, 2 en3 Tussentijdse toets 

Onderdeel 2 Massage, Marma, 
Dinacharya 

Cases en afrondende 
praktijktoets 

Onderdeel 3 Sutra 7,8 en 10 Tussentijdse toets 

Onderdeel 4 Behandelingen, Purva 
Karma en Marma 

Praktijkexamen 

Onderdeel 5 Stage India in de Manna 
Home kliniek, 
waaronder theorie: Sutra 
4,5,6 en 9 

Afronden cases 

Onderdeel 6 Examen Examen 
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Studiebegeleiding 
 
Tijdens de volledige opleiding is er voortdurende studiebegeleiding. Op twee 
vaste momenten tijdens de studieperiode zijn er individuele gesprekken 
tussen de student en de docent: bij aanvang en halverwege de opleiding. Hier 
zal ook de studiebelasting worden besproken. De studenten moeten als groep 
samenwerken en zullen door de docent en de studiegenoten op hun 
verantwoordelijkheden en inbreng worden gewezen. 
Gedurende de opleiding werken studenten samen in intervisiegroepen. Op 
verzoek kan een docent een intervisiebijeenkomst begeleiden. Het betreft dan 
voornamelijk inhoudelijke ondersteuning. 

Toelatingscriteria 
 
Ayurdaay Nilayam zal, indien gewenst, een kennismakingsgesprek hebben 
met de toekomstige student. Dit kan zowel persoonlijk als via Skype. 
 
Studenten die al een deel van de training elders hebben gevolgd en 
vrijstelling willen, nodigen wij uit voor een toelatingstest voor het theorie- en 
praktijkgedeelte om te kijken of het juiste niveau en de kennis aanwezig is. 
Deze test kost 90 euro.  
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Curriculum 
 
 

Onderdeel Onderwerp 

1 Kennismaking, Introductie 

2 Astanga Hridayam 1,2 en 3 

3 Praktijk Blok 1 Massage en Marma 

4 Astanga Hridayam hoofdstuk 7,8 en 10 (voeding) 

5 Praktijk Blok 2 Marma en Purva Karma behandelingen 

6 Stage in Manna Home of in Hengelo 

7 Examen 

 
Uitgebreid overzicht van de lesinhoud volgt verderop in deze brochure 
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Stage India 
 
Na het laatste lesblok gaan de studenten 3 weken ervaring opdoen in de 
Manna Home kliniek in India. Hier gaan de studenten praktisch aan de slag 
gaan met alles wat zij hebben geleerd. In samenwerking met ons team in 
India helpen de studenten bij het opmaken van een behandelplan en krijgen 
ze de kans mee te denken bij de uitvoering van de behandelingen. De 
behandelend arts of therapeut ter plaatse zal hierbij uitgebreid begeleiden en 
aansturing geven. 
 
Aan het einde van deze stage kunnen de studenten hun cases inleveren en 
het examen maken. 
 
Voor studenten die het volledige programma in India willen volgen is het 
mogelijk om een periode van 10 weken te komen studeren. Vraag hierover 
meer info bij ons aan. Bij minimaal 2 studenten plannen we een programma 
van 10 weken in. 
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 Studiebelasting 
 
De contacturen bedragen 296 uur. 
De student zal een studiebelasting hebben van 551 uur. 
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Studiemateriaal 
 
Ayurdaay Nilayam zorgt voor het verplichte werkboek. 

Aanbevolen literatuur 
 

● A textbook of Kayachikitsa, Dr. Subhash Ranade 
● Vagbhata’s Astanga Hridayam 
● Vagbhata’s Astanga Samgraha 
● Robert Sveboda, Prakriti 
● Dr. Claudia Welch, Balance your hormones, Balance your life 
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Kosten van de opleiding 
 
 

Omschrijving Kosten 

Inschrijfgeld €60.00 

Introduction (30 uur)Theorie, Sutra 1,2 en 3 €450.00 

Praktijkweek (70 uur) €1,050.00 

Theorie, Sutra 7,8 en 10 (voeding) €450.00 

Praktijkweek (70 uur) €1,050.00 

Stage India - 3 weken 
Praktijk (50 uur) en Theorie (40 uur) Sutra 4,5,6 en 9 €1,350.00 

Examen €90.00 

  

Totaal €4,500.00 

 

Early Bird en betalingen in termijnen 
 
€4,200.00  bij volledige betaling van het lesgeld voor aanvang van de 
opleiding. 

 
3 x €1,500  
 

Extra kosten 

 
● praktijk weken in India: verblijfskosten 25 euro per dag (gedeelde kamer, 

vegetarische maaltijden) 
● reiskosten: vliegticket en eigen uitgaven 
● verblijfskosten en maaltijden tijdens lesdagen in Nederland 
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Betaling 

 
Inschrijfgeld te voldoen bij aanmelding, een factuur volgt met de 
betalingsmogelijkheid. De betaling kan in termijnen worden gedaan. 
 
Betalingen worden gestort op het rekeningnummer (IBAN) van Ayurdaay 
Nilayam: 
 
NL06 RABO 0154857246, t.n.v. Miriam Alberts, Ayurdaay Nilayam-House 
of Ayurveda 
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Algemene voorwaarden opleiding 
Ayurdaay Nilayam 
 

Inschrijving 
 
Inschrijving voor de opleiding of de vervolgtraining kan via e-mail: 
info@ayurdaay.com 

 
Je krijgt dan een inschrijfformulier toegestuurd. 
 
Na ontvangst van het inschrijfgeld, ontvang je een verzoek tot het overmaken 
van het lesgeld. 
 

Voorwaarden voor deelname 
 
Voorafgaand aan de start van de opleiding vinden er 
kennismakingsgesprekken plaats. Ook is het mogelijk om kennis te maken en 
informatie te delen op nog te bepalen momenten. 
 

Betalingsvoorwaarden 
 
Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, meteen na 
ontvangst van de factuur. Betaling in termijnen is mogelijk. De opties hiervoor 
staan vermeld op de factuur. 
 
Inschrijvingen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. De voor jou 
gereserveerde plaats is echter niet gegarandeerd wanneer de betaling nog 
niet bij ons binnen is. Studenten die hebben betaald krijgen voorrang. 
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Annuleren 
 
Annuleren door cursist 
 
Als er sprake is van annulering van de training om medische redenen kan de 
student een email sturen aan info@ayurdaay.com, met in de bijlage een 
doktersverklaring. De student krijgt dan het betaalde bedrag retour min €125,- 
administratiekosten. Gevolgde lessen worden uiteraard verrekend. 
 

Bedenktermijn 
Vanaf het moment dat wij uw inschrijving bevestigd hebben, heeft u een 
bedenktermijn van 14 (veertien) dagen waarbinnen u de overeenkomst 
zonder opgave van reden kunt herroepen. U kunt de overeenkomst herroepen 
door binnen de bedenktermijn per post of e-mail een ondubbelzinnige 
verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt herroepen.  
Nadat u de overeenkomst heeft herroepen, heeft u 14 (veertien) dagen de tijd 
om het ontvangen studiemateriaal voldoende gefrankeerd en aangetekend te 
retourneren. De kosten van het retourzenden zijn voor uw eigen rekening. 
In het geval u de overeenkomst herroept voordat de cursus van start gaat, 
ontvangt u alle betalingen die u tot dat moment heeft gedaan, onverwijld en in 
ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw 
beslissing, van ons terug. 

Start de cursus voordat uw bedenktermijn is afgelopen? 
Het kan zijn dat de cursus al van start gaat voordat uw bedenktijd verlopen is. 
In dat geval dient u uitdrukkelijk te verzoeken om al binnen uw bedenktijd te 
starten met de cursus en te verklaren dat u dus afziet van de bedenktermijn. 
In dat geval kunt u de overeenkomst niet meer herroepen als de cursus al 
afgelopen is binnen de bedenktermijn. 
Heeft u verzocht om de cursus binnen uw bedenktijd te starten en loopt de 
cursus langer door? Dan kunt u -ook al is de cursus al gestart- de 
overeenkomst binnen de bedenktermijn nog wel herroepen, maar dan zullen 
wij een redelijke vergoeding voor het genoten onderwijs in rekening brengen.  
 

Annuleren door Ayurdaay Nilayam 
 
Bij onverhoopte annulering van de opleiding of bijscholing door Ayurdaay 
Nilayam wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, 
worden betalingen per omgaande en volledig teruggestort, tenzij de 
deelnemer voor een andere startdatum kiest. 
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Eigendomsrecht 
Al het lesmateriaal incl het studieboek dat is ontwikkeld door Ayurdaay 
Nilayam is en blijft eigendom van Ayurdaay Nilayam en dit werk mag niet 
gekopieerd en of gedeeld worden zonder dat hiervoor toestemming is 
gevraagd aan Miriam Alberts.  
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Klachtenregeling 
Wij zien graag dat u tevreden bent over ons opleidingsinstituut. Uw klacht is 
voor ons een instrument om na te gaan op welke onderdelen wij onze 
dienstverlening kunnen verbeteren. 
Heeft u een klacht over Ayurdaay Nilayam opleidingen? Eenvoudige klachten 
kunt u telefonisch bespreken met Miriam Alberts 06-50482801. Kan de klacht 
niet telefonisch worden opgelost, richt u zich dan schriftelijk tot: Ayurdaay 
Nilayam, klachtencommissie, adres J.P. Heyestraat 39, 7552 MS Hengelo. 
 

Hoe ziet de klachtenprocedure er uit? 
 

● Binnen twee werkdagen na ontvangst van de klacht sturen wij u een 
ontvangstbevestiging.  

● Schriftelijk ingediende klachten zullen ter kennis worden gebracht bij de 
klachtencommissie 

● De klachtencommissie van Ayurdaay Nilayam zal de klachten behandelen. 
● Ayurdaay Nilayam streeft ernaar u binnen 14 werkdagen van een inhoudelijke 

reactie te kunnen voorzien. Indien deze termijn niet haalbaar is, dan ontvangt 
u hierover schriftelijk bericht.  

● Uw klacht zal zo objectief mogelijk worden beoordeeld.  
● Klachten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.  
● De gehele klachtenprocedure zal– uitzonderingen daargelaten– binnen 

zes weken worden afgerond.  
● Ingediende klachten worden geregistreerd en bewaard voor een periode van 

2 jaar. 
 
Leden klachtencommissie:  
Marco Vrieling 
Marita Kruse 
Nannette Lindenberg 
 
Is de opdrachtgever niet akkoord met de uitkomst van deze klacht dan kunt u 
deze klacht indienen bij: 
 
Ayurdaay Nilayam is aangesloten bij de KTNO:  
https://www.ktno.nl/klachtenregeling 
 
Het oordeel hiervan is bindend.  
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Bijlage inhoud Sutra’s 
 

 
Ayushkameeya 

 
Verlangen naar een gezond en lang leven 

 
3 Doshas, Vata-Pitta-Kapha 
7 Dhatus, lichaamsweefsels 
Agni, spijsverteringsvuur 
20 Guna, kwaliteiten 
6 tastes, Smaken 
Sattva-Rajas-Tamas 
Therapie en Behandelingen 
Roga- hoe ziekte te behandelen 
 

 
Dinacharya 

 
Ayurvedisch ochtendritueel 

 
Stap voor stap behandelen we het hele programma. 
 

 
Rtucarya 

 
Ayurveda en de seizoenen 

 
Wat zegt Ayurveda over de seizoenen, wat doen de seizoenen 
met ons, wat is het effect van de seizoenen op de verschillende 
doshas en hoe kunnen we daar naar handelen. 
 

 
Roganutpadananiyam 

 
Voorkomen van ziektes 

 
Onderdrukken van alle natuurlijke behoeften, gevolgen van de 
onderdrukken van deze behoefte en hoe te handelen bij ziekte 
door onderdrukking van natuurlijke behoeften. 
 

 
Dravadravyavijnananiyam 

 
Kennis over vloeistoffen 

 
alles over de kwaliteiten, smaken, indicaties en contra 
indicaties  van alles wat vloeibaar is: water, melk, karnemelk, 
honing, olie etc. 
 

 
Annasvarupavijnaniyam 

 
Kennis over voeding 

 
smaken, indicaties, contra indicaties van enorm veel 
voedingsproducten. 
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Annaraksa 

 
Bescherming van voedsel 

 
voedingscombinaties die wel en niet goed zijn, gevolgen van 
bepaalde voedingsproducten op lichaam en geest etc. 

 
Matrasitiyam 

 
Kwaliteit van voedsel 

 
Effect, kwaliteit en behandelingen die nodig kunnen zijn bij 
(verkeerde) inname van voeding, pancha karma, vasten, 
afvalstoffen, dieet etc. 
 

 
Dravyadivignaniyam 

 
Kruidenleer 

 
Kwaliteiten, smaken  classificatie van de smaken en de effecten 
ervan. 
 

 
Rasabhediyam 

 
De smaken 

De 6 smaken: zoet, zuur, zout, scherp, bitter en wrang 
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