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OPLEIDINGSSPECIFIEKE INFORMATIE INSCHRIJVINGSREGLEMENT HAN 2020-2021  
 
FYSIOTHERAPIE 
 

 

1. Aan welke profiel- en/of vakkenpakketeisen moet ik voldoen? 

Er is geen verplicht profiel of vakkenpakket om in te schrijven voor de Selectie & Plaatsingsprocedure. 

Er is wel een voorkeur voor een vakkenpakket binnen de Selectie & Plaatsingsprocedure.  

 

2. Kan ik ook starten met de opleiding per 1 februari? 

Nee, de opleiding heeft geen start in februari.  

 

3. Wat houdt de deficiëntietoets in? 

De opleiding kent geen deficientietoets. 

 

 

4. Wat houdt de Toelatingstoets 21+ in? 

Nederlands op niveau 3F  

Engels op niveau B1-B2 

https://www.han.nl/opleidingen/hbo/fysiotherapie/voltijd/praktische-info/Brochure-HAN-

toelatingstoets-21+-gedrag-gezondheid-sport-2019-2020.pdf  

 

 

5. Hoe verloopt de studiekeuzecheck? 

De opleiding fysiotherapie is een numerus fixus opleiding en maakt hierdoor geen gebruik van een 

studiekeuzecheck maar van een Selectieprocedure.  

 

 

6. Ik volg een Engelstalige opleiding. Hoe kan ik aantonen dat ik het Engels voldoende 

beheers? 

Wij zijn een Nederlandstalige opleiding.  

 

 

7. Selectie & Plaatsing: welke stappen moet ik zetten? 

Aanmelding studielink & Aanmelding HAN/Opleiding via de website.  

De opleiding selecteert op basis van de volgende criteria:  

• Hoe goed sluit je vooropleiding aan*? (40%); 

• Wat zijn de resultaten van je schriftelijke toets? Onderwerpen: logisch redeneren over ruimtelijk 

inzicht, je beroepshouding (20%); 

• Wat zijn de resultaten van je praktische toets? Onderwerpen: motorisch inzicht, samenwerken 

(20%); 

• Welke persoonlijke kwaliteiten heb je in huis? Denk aan eigenschappen als respect, empathie, 

ontvankelijkheid, samenwerking en motivatie. Communicatie en professioneel handelen zijn erg 

belangrijk (20%). 

• Vooropleiding - Van best aansluitend tot minder goed aansluitend:   

• Vwo-diploma of propedeuse-diploma van een hbo (bachelor)- of universitaire masteropleiding. 

• Een havodiploma met de volgende eindexamenvakken: biologie en wiskunde of biologie en 

natuurkunde of een mbo-4-diploma van CIOS of Sport en Bewegen, toelatingsonderzoek 21+ 

https://www.han.nl/opleidingen/hbo/fysiotherapie/voltijd/praktische-info/Brochure-HAN-toelatingstoets-21+-gedrag-gezondheid-sport-2019-2020.pdf
https://www.han.nl/opleidingen/hbo/fysiotherapie/voltijd/praktische-info/Brochure-HAN-toelatingstoets-21+-gedrag-gezondheid-sport-2019-2020.pdf


 

van de HAN (Fysiotherapie) of een diploma van een mbo-4-opleiding aangevuld met een 

deelcertificaat biologie op havoniveau. 

• Havodiploma zonder de vakken biologie, wiskunde of natuurkunde in het eindexamen of een 

andere mbo-opleiding dan genoemd bij 2. 

Data selectiedagen:  

27 januari 2021 

28 januari 2021 

1 februari 2021 

2 februari 2021 

 

8. Selectie & Plaatsing: kan ik instromen in de hoofdfase van de opleiding? 

Met een geldig propedeusediploma van een van de opleidingen fysiotherapie is instroom in de 

hoofdfase (beperkt) mogelijk. Dit is echter wel nog afhankelijk van het totaal aantal afvallers in het 

eerste jaar.  

 

9. Heeft de opleiding ook een facultatieve studiekeuzecheck? 

 nee 

 

 

10. Wat zijn de kwalitatieve toelatingseisen van mijn opleiding? 

nee 

 

 

 

 

 

Dit document is vastgesteld door de academiedirecteur op: xx-xx-2020 met advies van de 

studentengeleding van de academieraad op: xx-xx-2020 
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