MAATWERKPROGRAMMA
Oefentherapie Mensendieck
BEHAAL JE BACHELOR EN GA VOOR EEN SPECIALISATIE.
Kies voor het vernieuwde maatwerkprogramma
van de opleiding Oefentherapie Mensendieck. Na
afronding ontvang je de internationaal erkende
titel Bachelor of Science. Start tijdens het
programma met een specialisme. Samen met je
titel oefentherapeut is dit een sterke combinatie
voor je verdere professionele ontwikkeling en
loopbaan ambities.

MOGELIJKHEDEN MAATWERKPROGRAMMA
Ben je een oefentherapeut met een diploma van de
driejarige hbo-opleiding Oefentherapie Mensendieck / Cesar?
Met het maatwerkprogramma behaal in een jaar je bachelor
titel.
► Volg je eigen professionaliseringsroute en ontwikkel een
specialisme in de richting Kinderen, Bekken, Geriatrie,
Psychosomatiek of Leefstijlcoach. Hiermee krijg je een aparte
aantekening in je beroepsregister.
►

hva.nl/nascholing-otm

FACTS
► Afgestudeerde oefentherapeuten voor
2007
► 10 maanden
► Lesdag: maandag
► Diploma: Bachelor of Science
► Locatie: Faculteit Gezondheid
► Nicolaes Tulphuis | Amsterdam Zuidoost

MAATWERKPROGRAMMA
Oefentherapie Mensendieck
VOOR OEFENTHERAPEUTEN VAN
VOOR 2007
"Tijdens het volgen van het maatwerkprogramma ben ik

PROGRAMMA

van een onbewust bekwame oefentherapeut een

Het onderwijs in het maatwerkprogramma draait om

bewust bekwame oefentherapeut geworden."

samenwerken, presenteren, reflecteren en zelf actief
Esther Tierolf - Oefentherapeut met eigen
praktijk in Medisch Centrum Lucas Bols

Daarnaast zijn er ook enkele hoorcolleges en
werkcolleges.
Je start het maatwerkprogramma met een zorgvuldige

TOELATINGSEISEN

oriëntatie van het eindniveau dit resulteerd in een

► Je bent oefentherapeut volgens de Wet BIG.

persoonlijk studieplan. Dit doe je in samenwerking

► Je hebt een eigen werkpraktijk op het vakgebied van

met collega’s en onder begeleiding van docenten van

de oefentherapeut van minimaal een halve

de opleiding Oefentherapie Mensendieck. Het

werkweek en in het geval van de specialisatie ook

maatwerkprogramma omvat naast het samenstellen
van een portfolio gericht op patiëntenzorg ook een
afstudeeronderzoek (bachelor thesis).

UITKOMST PROGRAMMA

een onderdeel in de gespecialiseerde werkpraktijk.
► Je hebt het DTO certificaat behaald (Directe

Toegankelijkheid Oefentherapie).
► Je hebt een registratienummer in het Kwaliteits-

register Paramedici en bent "kwaliteitsgeregistreerd".

► Je ontwikkelt up-to-date competenties die horen bij

de bacheloropleiding Oefentherapie Mensendieck.
► Je verkrijgt de titel Bachelor of Science.
► Je krijgt accreditatiepunten voor het Kwaliteitsregister

Paramedici.
► Je hebt de basis gelegd voor je specialisme, deze kun

je afronden binnen het nascholingsaanbod van
oefentherapie.

BIJEENKOMSTEN
► Semester 1 loopt van september tot januari
► Semester 2 loopt van februari tot juli

De lesdagen zijn ongeveer tweewekelijks en vallen op
maandag. De coachingsbijeenkomsten vinden wekelijks
plaats, op verzoek kan hier ook een docent bij aanwezig
zijn.

INSCHRIJVEN
Je start met een adviesbijeenkomst in het voorjaar
waarin de toelatingseisen en inschrijfprocedure
toegelicht worden bij de examencommissie. Meld je aan
via instroomcoordinatie.otm@hva.nl o.v.v.
maatwerkprogramma).
Het maatwerkprogramma start elk studiejaar in
september. Je schrijft je voor 1 mei in via Studielink als
hoofdfasestudent bij de opleiding tot Oefentherapeut
Mensendieck aan de Hogeschool van Amsterdam
(CROHO 34572).

KOSTEN
Voor het volgen van het maatwerkprogramma betaal je
collegegeld. Voor alle informatie hierover ga je naar
www.hva.nl/collegegeld.

Aan de inhoud van deze flyer kunnen geen rechten worden ontleend. Ga voor de meest actuele informatie naar hva.nl.

discussie, instructie, presentatie en intervisie.

BRONCODE

het onderwijs vormgeven. In werkgroepen leer je door

