Voorwaarden leercontract opleiding Gediplomeerd Thanatopracteur
Artikel 1 Toepassing
Het leercontract wordt aangegaan tussen Ansata en student opleiding Gediplomeerd
Thanatopracteur. Onderdeel van dit leercontract zijn de Algemene voorwaarden Opleidingen,
Trainingen en Cursussen van Ansata en de Voorwaarden leercontract opleiding Gediplomeerd
Thanatopracteur. Beiden zijn toegevoegd aan het leercontract.

Artikel 2 De opleiding
Het doel van de opleiding is de student op te leiden tot thanatopracteur. Het niveau van de opleiding
is vergelijkbaar met HBO niveau. Na de opleiding kan de student zelfstandig lichte balsemingen
uitvoeren en is de student in staat te anticiperen op ziektebeelden, doodsoorzaken en signalen van
de overledene.

Artikel 3 Toelating tot de opleiding
De student moet voldoen aan de volgende voorwaarden om te kunnen beginnen aan de opleiding.
•
•
•

De student heeft een denkniveau vergelijkbaar met HBO niveau.
De student is voldoende beschikbaar om in een jaar minimaal 60 balsemingen uit te voeren.
De student heeft al veel ervaring met het verzorgen van overledenen.

Ansata neemt, na aanmelding van de student via het aanmeldformulier, contact op om een gesprek
te plannen. In dit gesprek wordt vastgesteld of de student geschikt is voor de opleiding tot
thanatopracteur. Of de kandidaat geschikt is voor de opleiding wordt direct medegedeeld tijdens dit
gesprek of wordt per mail gecorrespondeerd en toegelicht.

Artikel 4 Vorm van de opleiding
Artikel 4.1
De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel.
Het theoriedeel bestaat uit 16 lesdagen. Deze lessen worden individueel of in zeer kleine groepen
gegeven. De lessen worden gegeven op locatie van Ansata (Lomm) of InHouse bij het bedrijf van de
student, indien gewenst. Indien de theorielessen bij Ansata plaatsvinden, wordt de lunch verzorgd
door Ansata.
Voor het praktijk deel voert de student balsemingen uit onder begeleiding van een gediplomeerd
thanatopracteur. Ansata schat dat er ongeveer 20 balsemingen nodig zijn, voordat de student
zelfstandig balsemingen kan uitvoeren. De student moet minstens 60 balsemingen zelfstandig
hebben uitgevoerd, om de opleiding succesvol te kunnen afronden.

Artikel 4.2
De student zal in zijn of haar eigen tijd de theorie uit de theorielessen moeten bestuderen en
bijbehorende opdrachten maken. Ansata schat dat de student hier 15 uren per theorieles mee bezig
zal zijn. Dit kan afwijken, afhankelijk van de leervaardigheden van de student.
Als de student vragen heeft over theorie kan de student deze tijdens de volgende theorie les stellen
of per mail aan de docenten. De mailadressen van de docenten staan op de syllabus. De student
ontvangt de syllabus bij de start van de opleiding.

© Leercontract opleiding Gediplomeerd Thanatopracteur – Ansata B.V. – www.ansata.nl

1

Artikel 4.3
Een praktijkles bestaat uit een balseming van een overledene, eventueel met kleden. Deze
thanatopraxie behandelingen worden aangeboden door Thanatopraxie Rens de Peijper. De student
wordt bij deze balsemingen begeleid door een gediplomeerde thanatopracteur. Thanatopraxie Rens
de Peijper ontvangt hiervoor een vergoeding, betaald door Ansata.

Artikel 4.4
Wanneer een thanatopraxie behandeling van een overledene zal plaatsvinden, is onbekend. Zo gauw
als Thanatopraxie Rens de Peijper een melding krijgt en deze beschikbaar wil stellen voor de
praktijklessen van Ansata, zal Ansata telefonisch contact opnemen met de student. De student kan er
dan voor kiezen om wel of niet de thanatopraxie behandeling onder begeleiding uit te voeren.
De student is zelf verantwoordelijk om voldoende beschikbaar te zijn om 80 balsemingen in één jaar
uit te voeren.
Na elke praktijkles wordt er een rapport ingevuld door de thanatopracteur over de student.

Artikel 5 Duur van de opleiding
De opleiding duurt ongeveer 12 maanden. Elke 3 weken is er een theorieles. Deze worden samen
met de student gepland. Gemiddeld 1,5 keer per week zal de student een balseming uitvoeren onder
begeleiding.
In overleg, voorafgaand aan het aangaan van het leercontract, kan er besloten worden dat de duur
van de opleiding over een langere tijd wordt verdeeld. In dit geval zal dit schriftelijk worden
vastgesteld.
De opleiding is beëindigd als alle theorielessen zijn gegeven, de student ten minste 60 balsemingen
zelfstandig heeft uitgevoerd en de student het theorie- en praktijkexamen heeft afgelegd, zoals
aangegeven in artikel 6.

Artikel 6 Afronden van de opleiding
Artikel 6.1
Om de opleiding succesvol af te ronden, wordt er theorie- en praktijkexamen gedaan bij het
Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT). Dit theorie-examen bestaat uit 3 onderdelen:
- Thanatopraxie
- Anatomie en fysiologie
- Pathologie
Elk onderdeel bestaat uit 50 (gesloten en open) vragen. Om te kunnen slagen dient voor elk
onderdeel een 6 of hoger behaald te worden.
De kosten die door het NIT in rekening worden gebracht voor de examens worden door de student
zelf betaald.

Artikel 6.2
Indien de student een onvoldoende heeft gehaald voor de eerste poging voor het theorie-examen
van het NIT, zal er nog één theorielesdag worden gepland door Ansata, om vragen van de student te
beantwoorden. Bij een volgende onsuccesvolle afname van het theorie-examen van het NIT door de
student, zullen er geen extra theorielessen gegeven worden.
Indien de student het praktijkexamen niet voldoende heeft afgesloten, zullen er opnieuw
praktijklessen worden gegeven aan de student, totdat de begeleidende thanatopracteur van mening
is dat de student het praktijkexamen succesvol kan afronden. Bij een volgende onsuccesvolle afname
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van het praktijkexamen van het NIT door de student, zullen er geen extra praktijklessen gegeven
worden, tenzij dit in een nieuw vast te stellen contract wordt overeengekomen.

Artikel 6.3
Na het succesvol afronden van de examens, ontvangt de student een certificaat van NIT voor het
succesvol afronden van de examens. Ook ontvangt de student een certificaat voor het succesvol
afronden van de opleiding tot thanatopracteur van Ansata.

Artikel 7 Kosten van de opleiding
De kosten van de opleiding worden ieder jaar opnieuw bepaald en staan aangegeven op de website
van Ansata (www.ansata.nl). Deze kosten zijn inclusief lesmateriaal en exclusief reiskosten, eventuele
vaccinaties en de examens van het NIT.
Voor de betaling van de opleiding wordt een factuur gestuurd naar het door de aanmelder gekozen
adres. Dit kan het thuisadres of het adres van het bedrijf zijn.
In overleg, voor aangaan van het leercontract, worden de kosten in één keer in rekening gebracht, of
worden de kosten in maandelijkse termijnen in rekening gebracht. De eerste factuur moet voor de
start van de opleiding voldaan worden.

Artikel 8 Lesmateriaal
De student wordt voorzien van lesmateriaal door Ansata. De student mag na de opleiding deze
materialen houden. Materialen geschreven door Ansata blijven intellectueel eigendom van Ansata en
mogen niet vermeerderd of verspreid worden.

Artikel 9 Geheimhouding
Artikel 9.1
Informatie die de student toekomt tijdens de opleiding over overledenen, nabestaanden, maar ook
over docenten, thanatopracteurs of medestudenten, wordt niet gecommuniceerd aan derden. Deze
informatie is strikt vertrouwelijk.

Artikel 9.2
Medewerkers van Ansata en derden die door Ansata zijn ingeschakeld verlenen geen informatie aan
derden betreft de student.
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