
 

 
 
 
 

Programma proefstuderen 
Fysiotherapie 

 
Adres 
Rochussenstraat 198 
3015 EK Rotterdam 

 
 

Wat kun je verwachten? 
Deze dag zal je kennis maken met de opleiding Fysiotherapie te Rotterdam. Door het 
volgen van een aantal proeflessen hopen we je een goede indruk van de inhoud van het 
lesprogramma en de lesactiviteiten te geven. Je zal onder andere met een docent in 
gesprek gaan over enkele fundamentele uitgangspunten van ons vak. Tevens zullen 
studenten je laten zien en ervaren hoe het praktijkgerichte onderwijs er aan toe gaat. 
Door dit programma heb je hopelijk een beter beeld van het vak Fysiotherapie en de 
wijze waarop dit aan de Hogeschool Rotterdam gedoceerd wordt. 

 
Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt een voorbereidende opdracht, deze kun je in de bijlage van je 
registratiemail vinden. 

 
Let op!! Meenemen 
Omdat er ook praktijklessen plaatsvinden dienen scholieren ‘normaal’ ondergoed aan te 
hebben; dus geen string of wijde boxershort. Tevens moet je een (hoes)laken of groot 
badlaken meenemen. Neem daarnaast pen en papier mee om aantekening te maken. 

 
Consumpties 
Tijdens het proefstudeerprogramma krijg je een drankje aangeboden. Extra 
consumpties zijn in de kantine te koop. Let op, met contant geld betalen is niet mogelijk. 

 
Programma 
13.00 – 13.30 Aanmelden in de centrale hal 
13.30 – 13.50 Verdeling in groepen en naar de verschillende lokalen 
13.50 – 14.30 Aftrap door docent in lokaal 
14.30 – 15.30 Leerpraktijk, begeleid door studenten, waarin aan de hand van leerdoelen 
wordt gewerkt aan communicatie, anatomie en oefenen 
15.30 – 15.45 Pauze 
15.45 – 16.40 Vervolg leerpraktijk 
16.40 – 17.00 Uitwisselen van ervaringen en gelegenheid tot vragen stellen aan huidige 
fysiotherapie studenten 



 

 
 
 
 

Voorbereidende opdracht 
 

Proefstuderen Fysiotherapie 
Zet op papier wat jij weet over het vak Fysiotherapie. Denk hierbij aan je mogelijke eigen 
ervaring met een bezoek aan de fysiotherapeut, aan voorlichtingsavonden of open 
dagen die je gevolgd hebt, artikelen in kranten of tijdschriften, verhalen van vrienden of 
familie etc. Probeer zo concreet mogelijk te zijn, zodat je in een gesprek kan verwoorden 
wat je gedachten en ideeën omtrent het vak Fysiotherapie zijn. Schrijf ook op wat je 
denkt hiervoor te moeten kennen en kunnen, en op welke wijze je verwacht dat dit in de 
opleiding verwerkt is. 
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