Steeds grotere vraag naar specialisten
Breederode Hogeschool is dé opleider in zorg en welzijn met een excellente kwaliteit en
innovatieve scholing. Hier vind je persoonlijke aandacht en professionals die je verder kunnen
helpen met je carrière. Op het gebied van Fysiotherapie biedt Breederode Hogeschool
verschillende opleidingen en cursussen aan.
Tim Luijsterburg is op dit moment werkzaam als fysiotherapeut en echografist. Naast zijn werk volgt
Tim de Master Manuele Therapie met inleiding Extended Scope bij Breederode Hogeschool en hij ziet
de toegevoegde waarde van doorleren in zijn vak. “Ik heb gekozen voor de Master Manuele Therapie
bij Breederode Hogeschool omdat het een mooie combinatie is. Door veranderingen in de zorg is de
vraag naar specialisten groter.”
Het is niet zómaar een studie, geeft hij aan. “Je moet veel tijd steken in de opleiding, maar met
voldoende discipline en goed tijdsmanagement is het goed te doen. Ook vind ik het prettig dat ik in
de praktijk kan oefenen wat ik leer op school.”
Breederode Hogeschool werkt samen met het Erasmus MC, LUMC en de VU en alle opleidingen
hebben een kwaliteitsgarantie door accreditatie van de NVAO. Alle docenten zijn minimaal Master
Degree of gepromoveerd en specialist in hun vakgebied, zoals Dr. Wilco Peul (te zien in RTL4
programma “Topdokters”).
Dat kwaliteit niet altijd duur hoeft te zijn, bewijst Breederode Hogeschool door haar scherp geprijsde
opleidingen en een hoge waardering van haar studenten. Tim: “De intimiteit, de één op één
aandacht vind ik erg prettig aan Breederode Hogeschool. Het is persoonlijk en kleinschalig, je bent
hier geen nummer. Iedereen kent elkaar. De sfeer tijdens de lessen is goed, we hebben een gezellige
groep en leuke docenten. Er is altijd tijd voor een grapje!”
Tim merkt duidelijk dat de expertise van de docenten uit de praktijk en de hoge motivatie onder hem
en zijn klasgenoten de onderlinge samenwerking en het eigen leerproces ten goede komt. “Ook met
de docenten is er goede interactie. Ik vind dat er geen hiërarchie heerst, wat ik persoonlijk fijn vind.
En de docenten zijn heel kundig! De inhoud van de lessen is actueel met betrekking tot de laatste
behandelmogelijkheden. Kortom, ik kom altijd met plezier naar school hierdoor pak ik alles sneller en
beter op.”
Tims doel is om na het behalen van zijn MSc-diploma Manuele Therapie een expert te zijn op het
gebied van complexe problematiek. “De opleiding zorgt voor een aanvulling van tools in mijn
gereedschapskist als fysiotherapeut, waardoor de zorg ten aanzien van patiënten verbetert."
Ben je al manueel therapeut en wil je je MSc-titel behalen? Dan is de opleiding MSc-titel voor
Manueel Therapeuten met inleiding Extended Scope wat voor jou! Of wat dacht je van de 9-daagse
Mastercourse Extended Scope/ Anderhalvelijnszorg?
Benieuwd wat Breederode Hogeschool nog meer te bieden heeft aan mastercourses, opleidingen en
korte cursussen op het gebied van fysiotherapie? Kijk dan op onze website.

