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Agenda

1. Korte impressie afgelopen diplomering

2. Opzet en inhoud opleiding fysiotherapie 2020-2021 ten tijde van corona

3. Invloed van corona op de stages, praktische knelpunten en mogelijke alternatieven

4. Indeling februari: stageadressen nodig voor Junior stage

5. Scenario’s Junior stage per 2021-2022

6. Digitale peiling voor Junior stage 2021-2022

7. Contact met de opleiding anno 2020: digitale peiling onder stagebegeleiders



Impressie diplomering 16 oktober 2020

Kijk voor impressie: https://www.youtube.com/watch?v=K-ErWzXYaQM&feature=youtu.be

Dit was niet mogelijk geweest zonder jullie begeleiding, inspanning en steun tijdens hun 

stages! Dank mede namens onze studenten voor wat jullie ze tijdens hun stages hebben 

kunnen meegeven!

Dankzij jullie aandeel hierin kunnen we nieuwe collega’s met zelfvertrouwen het werkveld 

laten betreden. 

https://www.youtube.com/watch?v=K-ErWzXYaQM&feature=youtu.be


Opzet en inhoud opleiding fysiotherapie 

2020-2021 ten tijde van corona

Beperkingen in OV, beperkingen in gebruik gebouw en de corona maatregelen zorgen ervoor 

dat we keuzes moeten maken in hoe we les geven, aan wie en hoe lang we maximaal les 

kunnen geven aan verschillende groepen. Dit resulteert in de volgende kaders:

• Theorie onderwijs online

• Fysiek onderwijs op locatie 

• Extra praktijklokalen creëren in gebouw 

• Lange lesdagen i.p.v. verdeeld over de week

• Indeling in “gezinnen” van 4 studenten

• Extra opvang voor eerstejaars door oudere jaars



Impressie van onderwijs ten tijde van 

corona: hoe is dit voor studenten? 

Klik de link aan om de filmpjes te zien
Elise, eerste jaar

https://youtu.be/cHOl8Ypq_zk

Isa, eerste jaar

https://youtu.be/AZtGgrd1l9o

Tim, tweede jaar

https://youtu.be/PPtdHAUS2C0

https://youtu.be/cHOl8Ypq_zk
https://youtu.be/AZtGgrd1l9o
https://youtu.be/PPtdHAUS2C0


Vreni en Benno, praktijkdocenten

https://youtu.be/AqRJKJG2BFA

Carline, praktijkdocent

https://youtu.be/9b7rs2xn_EU

Rene, praktijk en theoriedocent

https://youtu.be/AFKi3ME7hKY

Impressie van onderwijs ten tijde van corona: 

wat zijn de ervaringen van docenten? 

Klik de link aan om de filmpjes te zien

https://youtu.be/AqRJKJG2BFA
https://youtu.be/9b7rs2xn_EU
https://youtu.be/AFKi3ME7hKY


Invloed van corona op de stages, praktische 

knelpunten en mogelijke alternatieven

Doel agendapunt: 

inventariseren waar er knelpunten zijn t.a.v. het stagelopen en dit op dit 

moment in het stagewerkveld wordt opgevangen. 

U kunt de resultaten van deze peiling zien in de bijlage bij de mail. Heeft

u de vragenlijst nog niet ingevuld en wilt u dat nog doen? Zie link in de 

mail om dit alsnog te doen, bij voorbaat dank voor uw medewerking!



Wat levert dit voor een beeld op? 

• In de vergadering is er gekeken naar het overall beeld n.a.v. de vragen, zie bijlage in de mail.



Indeling februari: stageadressen nodig 

voor Junior stage!
• Loslaten van Numerus Fixus in 2019, leidt tot ongeveer twee keer zoveel studenten die op Junior stage gaan (Nu 

124 eerste groep waarvan er nu 67 in concept geplaatst zijn en 57 nog geen plek hebben, 153 studenten zitten in 
de tweede groep).

• Vorig jaar november-januari acquisitie ronde geweest, toen genoeg toezeggingen om dit mogelijk te maken.

• Toen kwam Corona………………..

• Door Corona ook Bindend Afwijzend Studieadvies (BAS) opgeschort: relatief meer studenten door naar tweede 
jaar.

• Bij inventarisatie in augustus minder animo in het algemeen en specifiek minder animo voor Junior stage vanwege 
Corona.

• Nu: nabellen toezeggingen vanuit acquisitie en inventarisatie, oproep voor extra stageplekken via verschillende 
kanalen.

• Vanaf volgende week niet geplaatste studenten oproepen en in samenwerking op zoek naar stageadressen.



OPROEP: 

Junior stageplaatsen gezocht

voor onze studenten!

Help je ons aan extra Junior stageplaatsen voor onze tweedejaars studenten? De Junior stage is een belangrijk onderdeel in 

de professionele ontwikkeling van onze aanstaande collega’s en we hopen met je hulp alle studenten te kunnen plaatsen. 

De stage duurt 8 weken, waarin studenten 28 uur per week stage lopen. We zoeken voor de volgende periodes nog 

stageplaatsen: 

Groep 1: start 1 februari tot en met 26 maart 2021

Groep 2: start 29 maart tot en met 28 mei 2021

Heb je vragen, wil je meer weten, ben je beschikbaar of wil je ons verder helpen, mail dan naar: stage.fysiotherapie@hva.nl

Bij voorbaat dank voor je hulp!

Vraag het je collega’s | Vraag het in je netwerk | Deel het op je sociale media

mailto:stage.fysiotherapie@hva.nl


Scenario’s Junior stage per 2021-2022

• Inschatting: door de toenemende vraag naar stageadressen en voorkeur van adressen voor Senior stages is de Junior 

stage in 2021-2022 niet meer te organiseren. 

• Vraagt om tijdige oplossingen: in februari 2021 worden wijzigingen voor 2021-2022 vastgelegd in Onderwijs Examen 

Reglement (OER).

• De volgende opties zijn door een werkgroep binnen de opleiding gesuggereerd en worden nu bij u als stagebegeleider 

getoetst. 



Digitale peiling voor Junior stage 2021-

2022 tijdens de vergadering
Waar gaat jullie voorkeur naar uit?

Optie 1: De Junior stage laten vervallen en nieuw onderwijs hiervoor in de plaats bieden,

Optie 2: Studenten lopen in plaats van 8 weken stage 4 weken stage, in 16 weken tijd zien stageadressen dan 4
studenten achter elkaar,

Optie 3: Studenten gaan met z’n tweeën tegelijk op Junior stage, verdelen onderling de tijd en oefenen daarnaast
met elkaar. 

Tijdens de presentatie is er een peiling in de chat gedaan. Echter is deze peiling vanwege het kleine aantal reacties 
niet representatief. Daarom een verzoek om in de vragenlijst (zie link in de mail ) in te vullen, zodat we ook uw stem 
kunnen meenemen in de besluitvorming, bij voorbaat dank voor uw medewerking!



Input gevraagd t.a.v. contact met de 

opleiding ten tijde van corona

Op welke wijze wil je in contact blijven met de opleiding fysiotherapie in het kader van de stages?

De resultaten van deze peiling zijn gedeeld in de vergadering. We hebben de vragen n.a.v. hiervan wat 

aangepast en willen alsnog deze peiling bij u als stagebegeleider doen. Zie link in de mail om dit alsnog te 

doen, bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Dank voor uw bijdrage!
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• Stichting Alumni Fysiotherapie Amsterdam (StAFA) zoekt een nieuw bestuurslid!

• Wie? Wij zoeken iemand die enthousiast is, mee wil denken en mee wil helpen bij het organiseren van 

activiteiten voor onze alumni.

• Activiteiten: organiseren van minimaal twee scholingsactiviteiten, een sociale activiteit en circa 5 keer een 

bestuursoverleg.

• Voor meer informatie: neem contact op met Jaap van den Berg (j.van.den.berg@hva.nl). 

• Namens het huidige bestuur

Claartje Aghina; Edwin Bogaard, Humbert Buur en Raphael Eelman.

Vacature lid alumnibestuur fysiotherapie

mailto:j.van.den.berg@hva.nl


Vragen?

Heb je nog vragen of opmerkingen na de bijeenkomst? Mail dan: 

a.poelgeest@hva.nl



Dank voor jullie aanwezigheid, 

aandacht en bijdragen!


