Een week Vaktherapie studeren
Tijd

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

1 Zelfstudie:
Naast de lessen op school werk je zelfstandig of met medestudenten aan
studieopdrachten. Dit kun je doen vanuit huis of op de studieplekken op
de Hogeschool.

Vrijdag

08:00
08:30

08.30 – 11.00 uur

09:00

Praktijkles:
Kunstzinnige vaardigheden

3
09.00 – 11.00 uur
Zelfstudie

09:30
10:00

13.00 – 18.00 uur

10:30

Zelfstudie

1
09.30 – 11.30 uur
Werkcollege:
Therapeutische methodiek,
methodisch waarnemen

1

5

09.30 – 11.30 uur

8

Werkcollege:
Studieloopbaanbegeleiding

3 Kunstzinnige vaardigheden:
Je krijgt uitleg en instructie in verschillende technieken en toepassingen.
Bij beeldende therapie ga je tekenen, schilderen en boetseren en leer je te
werken met allerlei kleuren en vormen. Bij muziektherapie werk je met snaar-,
blaas- en percussie-instrumenten en met zang. Bij spraak- en dramatherapie
oefen je in spelen en spreken met een rijk spectrum aan oefeningen, teksten,
spelvormen en improvisatie.

11:00
11:30

11.30 – 13.30 uur

12:00

12.00 – 13.00 uur

12:30

Hoorcollege:
Gezondheid- en ziekteleer

Werkcollege:
Therapeutische methodiek,
diagnostische beeldvorming

13:00

13.00 – 14.00 uur

13:30

Werkcollege:
Gezondheid- en ziekteleer

4

6

12.30 – 15.00 uur
Zelfstudie

4

1

12.30 – 15.00 uur
Praktijkles:
Kunstzinnige vaardigheden

3

14.30 – 16.00 uur

15:00

Hoorcollege:
Cultuurontwikkeling

15.00 – 18.00 uur

2

7
15.00 – 18.00 uur

Kijkje in de praktijk

15:30

Zelfstudie

16:00

16.00 – 18.00 uur

16:30

Werkcollege:
Cultuurontwikkeling

17:00

17.00 – 18.30 uur
Zelfstudie

17:30

7

1

6 Therapeutische methodiek, diagnostische beeldvorming:
Als je met cliënten werkt is het opstellen van een vaktherapeutische diagnose en
een behandelplan van groot belang. Je oefent zowel gezamenlijk in de klas als
individueel met situaties uit de praktijk.
7 Cultuurontwikkeling:
In deze module leer je over de geschiedenis van verschillende kunstvormen.
Geïnspireerd door een van de cultuurperiodes ontwikkel je binnen jouw
studierichting een kunstzinnige oefening.
8 Studieloopbaanbegeleiding:
Je krijgt begeleiding bij het wegwijs raken binnen de Hogeschool en je studie.
Samen kijken we naar jouw studievoortgang. Ook leer je over reflecteren,
kwaliteiten en valkuilen, (SMART)leerdoelen, gesprekvoering
en presentatievaardigheden.

18:00
18:30

Lessen

1

4 Gezondheid- en ziekteleer:
In deze module leer je over de bouw en functies van het menselijk lichaam.
Ook leer je over het ontstaan, het verloop en de behandeling van ziektes.
5 Therapeutische methodiek, methodisch waarnemen:
In deze gecombineerde theorie- en praktijklessen ontwikkel je jouw
therapeutische vaardigheden. Je leert hierbij stap voor stap hoe je een cliënt
als persoon waarneemt.

14:00
14:30

2 Kijkje in de praktijk:
In het eerste en tweede studiejaar voer je samen met medestudenten
kunstzinnige activiteiten uit bij een school of zorginstelling.

Zelfstudie

Praktijk

www.hsleiden.nl

