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STUDENT
Roel

''Fysiotherapie is ontzettend breed. Je leert 

van alles over het menselijk lichaam en 

krijgt gereedschap om zelf op zoek te 

gaan naar de antwoorden op je 

vragen. Ook leer je kritisch nadenken over 

de informatie en je eigen handelen. Ik heb 

een dansachtergrond en koos 

fysiotherapie, zodat ik later met dansers 

kon werken. Mijn interesse ligt bij 

fysiologie, anatomie en lesgeven.''

Om alle kennis en vaardigheden te leren, ga je theorie met 
praktijk combineren. Je krijgt theorie over het menselijk lichaam, 
bewegend functioneren en leert over de verschillende ziektes en 
aandoeningen waar jouw toekomstige cliënten mee te maken 
kunnen hebben. In de kennislabs ga je met een kleine groep aan 
de slag met deze theorie. Vervolgens train je in de praktijklabs de 
praktische vaardigheden. Tijdens de opleiding krijg je ook kennis 
van andere paramedische disciplines (interprofessionele 
samenwerking).

Vanaf het eerste jaar maak je al kennis met de beroepspraktijk via 
stage. Je kunt op diverse plekken stage lopen. Bijvoorbeeld in een 
particuliere praktijk, ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatie- 
centrum. Je loopt in alle jaren van de opleiding een stage. Voor 
ambitieuze studenten die extra uitdaging willen, is er aanvullend 
onderwijs (honoursonderwijs).

Als fysiotherapeut gebruik je jouw kennis en 
vaardigheden op het gebied van gezondheid en het 
menselijk lichaam om mensen te coachen bij hun 
lichamelijk herstelproces. Je start een onderzoek en 
stelt samen met je cliënten een behandelplan op. 
Dit helpt hen bij het begrijpen, behandelen en in de 
toekomst voorkomen van hun klachten.
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Fysiotherapie
Opleiding tot Fysiotherapeut*

L Voor wie?
► Je hebt discipline en bent een doorzetter.
► Je bent geïnteresseerd in het menselijk lichaam en 

bewegen.
► Je weet dat sport- en neurorevalidatie, maar ook 

ouderenzorg belangrijke onderdelen zijn van de 
opleiding.

N Beroepsmogelijkheden
Als je klaar bent met de opleiding kun je als 
fysiotherapeut op veel verschillende plekken aan de 
slag. Bijvoorbeeld in een particuliere praktijk, het 
ziekenhuis, revalidatiecentrum of een verpleeghuis. 
Verder studeren? Na de opleiding kun je doorstromen 
naar de master Evidence Based Practice (Universiteit 
van Amsterdam), de master Musculoskeletal 
Physiotherapy Sciences, de master 
Bewegingswetenschappen of de master 
Gezondheidswetenschappen (Vrije Universiteit).

M Belangrijke vakken
► Anatomie
► Fysiotherapeutische vaardigheden
► Fysiologie

B Studielast
► 42 lesweken per jaar.
► Gemiddeld 40 uur per week.
► Het aantal contacturen per week in het eerste jaar 

van de opleiding is 16. Dit zijn momenten waarop je 
contact hebt met docenten. Contacturen worden 
berekend in eenheden van 50 minuten. Verder 
besteed je ca. 24 uren alleen of met medestudenten 
aan zelfstudie (projecten, onderzoek, opdrachten en 
voorbereiding van lessen en tentamens).

► Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Haal je 
in het eerste jaar van de opleiding minder dan 48 
studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend 
bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet 

verder kunt gaan met de opleiding.

A Toelatingseisen
Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit 
bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma.

J Inschrijven en studiekeuzecheck
Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via hva.studielink.nl met je 
DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt minimaal drie 
werkdagen. Na inschrijving doe je mee aan de verplichte 
studiekeuzecheck en krijg je een studiekeuzeadvies. 
hva.nl/skc

H Studiekeuzeactiviteiten
► Open dagen en proefstuderen: zie hva.nl/fysio voor 

meer informatie.

G Meer informatie
► hva.nl/fysio
► studiegids.hva.nl
► hva.nl/inschrijven
► hva.nl/collegegeld

I Contact
WhatsApp: 06 285 335 46 (ma/vr 10.00 - 16.30 uur)
Telefoon: 020 595 1405 (ma/vr 09.30 - 13.30 uur)
E-mail: studievoorlichting@hva.nl

* Dit is de officiële naam waaronder de opleiding 
bekend is bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
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