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Onderwijs en Corona

2019-2020

Onderwijs is in jaar 1 en 2 online doorgegaan, zowel theorie als praktijk, lessen en 

toetsing. 

Gemiste praktijkvaardigheden krijgen in nieuwe semester jaar 2020-2021 extra aandacht 

in stagelab lessen (jaar 2) en stoomcursus hart-vaat-long in de onderwijsvrije week 

(herfstvakantie).

2020-2021

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:

1. Al het theorie onderwijs online.

2. Beschikbaarheid gebouw optimaal gebruiken door gebruik van tijdsloten (middag en 

avond).

3. Extra praktijklokalen creëren in gebouw (docentenkamers en kantine worden hiervoor

vrijgemaakt).

4. Indeling in “gezinnen” van 4 studenten a.d.h.v. postcode, deze groepjes oefenen ook 

buiten school met elkaar en werken aan (praktische en theoretische) opdrachten. 

Klassenindeling op basis van gezinnen. 

5. Extra opvang voor eerstejaars om te zorgen dat ze zich ondanks de omstandigheden

snel thuis voelen op opleiding.



Stage en Corona

2019-2020

• Hervatting stages waar mogelijk per 8 mei.

• Geen duidelijke richtlijnen van KNGF en Keurmerk Fysiotherapie t.a.v. hervatting 

stages. Binnen RIVM / KNGF / Keurmerk: adres dient zelf binnen kaders keuze te 

maken voor wel of geen stage hervatten. Is het mogelijk om in de huidige situatie een 

stagiair in huis te hebben en deze voldoende te kunnen bieden op het gebied van 

patiëntencontacten en begeleiding binnen de richtlijnen? 

• Is hervatting mogelijk, dan uitloop tot 28 augustus 2020 mogelijk om eindniveau stage 

te halen. 

• Urennorm is verlaten, eindniveau is bepalend of stage gehaald is of niet.

• Senior stage I studenten die niet verder kunnen met stage is gaan vervroegd met het 

projectplan van de Bachelor Thesis beginnen. Per 9 november volgen zij traject van 

30 weken waarin Senior stage I en II worden gelopen.

• Senior stage II studenten die niet verder lopen zij studievertraging op, herplaatsing is 

in zomerperiode helaas niet mogelijk. 

2020-2021

Kleine terugloop beschikbare stageadressen. In combinatie met Senior stage II 

verlengers mogelijk plaatsingsproblemen, tot nu toe lukt dat nog wel.

Eerdere toezeggingen omtrent beschikbaarheid (inventarisatie 9 januari 2020) worden 

telefonisch gecheckt door stagebureau.  

Kaders stages blijven in 2020 - 2021 hetzelfde als in 2019 – 2020.

Begeleiding binnen RIVM / KNGF / Keurmerk kaders vraagt om bewuste keuze in 

begeleiding en vraagt een nog pro-actievere houding van de student. Dit zal in de 

studiehandleiding stage 2020-2021 worden beschreven. 


