
Cursus BIG-herregistratie 
 

Stage 
Het aantonen van de competenties vereist fysiotherapeutisch handelen. Dat  
betekent dat het voldoen aan de criteria niet mogelijk is zonder dat de fysiotherapeut ten 
tijde van de scholing beschikt over een werkplek waarin cliënten worden behandeld en 
begeleid. De instapeis voor scholing is dan ook een werkplek. Dit betekent niet dat er 
sprake moet zijn van een dienstverband maar dat de fysiotherapeut de gelegenheid heeft 
om in een werksetting cliënten fysiotherapeutische zorg te verlenen. Dit dient minimaal 
80 uur gedurende de looptijd van de scholing plaats te vinden. Zo kan de fysiotherapeut 
het eigen werk gericht benutten om aan de betreffende competenties te werken en 
bewijzen te verzamelen zoals bijvoorbeeld authentieke cliëntcases.Aan het einde van de 
scholing dient een verklaring aangeleverd te worden waarin het hoofd van de 
afdeling/praktijkbegeleider/eigenaar van de praktijk verklaart dat de verplichte uren in 
de praktijk zijn doorgebracht. 
 
Het stageadres/werkplek en de begeleiding op het stageadres dienen aan de hier onder 
genoemde criteria te voldoen. Het verdient aanbeveling om afspraken met het 
stageadres vast te leggen in een stagecontract. Het stageadres, de cursist en de 
onderwijsinstelling krijgen een kopie van het contract. Het stagecontract kan via het e-
mailadres fysio.posthbo@hsleiden.nl worden aangevraagd. 
 
De stageinstelling 

 
• Het stageadres biedt de mogelijkheden om de algemene basiscompetenties van de 

fysiotherapeut in praktijk te brengen/in de praktijk te oefenen (conform de inhoud 
van de cursus). 

• De stagiaire is boventallig. Baten die ontstaan zijn door behandeling van patiënten 
zijn te beschouwen als toevallig. 

• De behandelingen die de stagiaire zelfstandig verricht, zijn een compensatie voor 
(i.v.m. begeleidingsactiviteiten ) niet-verrichte behandelingen door de 
praktijkbegeleider 

• De stagiaire moet in staat worden gesteld zoveel mogelijk kennis te nemen van de 
aanwezige know how inzake de fysiotherapie binnen de praktijkinstelling voor zover 
Dit relevant is binnen de opleiding (herregistratie) tot fysiotherapeut. 

• Het stageadres is op de hoogte van en handelt naar de ideeën die er omtrent 
stagebegeleiding bestaan binnen de studierichting Fysiotherapie. 

• Er zijn zo mogelijk tenminste twee praktijkbegeleiders aan de stage- instelling 
verbonden, zodat continuïteit in de begeleiding gewaarborgd is. Indien dit niet het 
geval is zijn er duidelijke afspraken hoe de opvang van de stagiaire is geregeld bij 
afwezigheid van de praktijkbegeleider. 

 
De praktijkbegeleider 

 
De begeleiding van de student in de stage-instelling wordt verzorgd door één of 
meerdere praktijkbegeleiders. Deze is als fysiotherapeut werkzaam op het stageadres. 
Tot zijn taken behoren: 
• Het toetsen van de leerdoelen op haalbaarheid binnen de instelling/praktijk. 
• Het voeren van wekelijks overleg met de stagiaire t.b.v. het geven van feedback op 

onderzoeken en behandelingen enz.. 
• Het regelmatig geven van tussentijdse aanwijzingen aan de student die van belang 

zijn voor de voortgang van de stage.  
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