
 

 

 

Praktijkdocenten neurorevalidatie in opleiding (fysiotherapie en ergotherapie) gezocht voor NPi-
cursussen Neurorevalidatie. 
Sinds 2007 verzorgt het NPi de cursussen Neurorevalidatie/CVA voor fysiotherapeuten. 
Sinds 2012 zijn daar de cursussen Neurorevalidatie/CVA voor ergotherapeuten aan toegevoegd.  

Inhoudelijk worden de cursussen ondersteund door de Dutch Society of Neurological Rehabilitation, 
een zusterorganisatie van de World Federation of Neurological Rehabilitation.  
Daarnaast wordt de kwaliteit van de cursussen gewaarborgd door de NPi-Expertgroep 
Neurorevalidatie 

De cursussen bestaan uit praktijkdagen en theoriedagen.  De praktijkdagen worden verzorgd door 
behandel experts; docenten met veel klinische ervaring en inhoudelijk en didactisch geschoold.  
De theoriedagen worden verzorgd door wetenschappelijke experts, actief betrokken bij 
wetenschappelijk onderzoek in Nederland. 

Praktijkdocent Neurorevalidatie in opleiding voor cursus neurorevalidatie  
De docentengroep van de cursus Neurorevalidatie /CVA voor fysiotherapeuten en voor 
ergotherapeuten zoekt versterking en nodigt enthousiaste  kandidaten uit die interesse hebben in de 
opleiding tot docent voor de praktijkdagen  van de cursus neurorevalidatie.  

Er is plaats voor 1 fysiotherapie-docent in opleiding en 1 ergotherapie-docent in opleiding 
neurorevalidatie. 

Meer informatie 
Praktijkdocenten verzorgen het vaardigheidsonderwijs van de cursus Neurorevalidatie/CVA  en 
bepalen in overleg met de Expertgroep de uitvoering en verdere ontwikkeling van de cursus. 

De kandidaat:   

• Heeft de basiscursus Neurorevalidatie/CVA fysiotherapie of ergotherapie reeds afgerond.  

• Heeft ruime ervaring in het behandelen van volwassenen met een centraal neurologische 
aandoening en specifiek patiënten na een beroerte. 

• is  werkzaam in het veld van de neurorevalidatie na een beroerte en daarmee op de hoogte 
van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van neurorevalidatie / patiënten na een 
beroerte. 



• Heeft bij voorkeur een universitaire masteropleiding, dan wel is bezig met het volgen van een 
masteropleiding.  

• Is in staat om klinisch te redeneren met een sterk accent op het mechanistisch denken over 
het neurologische en functionele herstel na een beroerte.  

• Is in staat om op een enthousiasmerende en begrijpelijke wijze kennis over te dragen naar de 
cursisten.  

• Is in staat om zijn/haar eigen handelen kritisch te evalueren.  

 

Rollen van een praktijkdocent neurorevalidatie.  

• Tutor: begeleider van een casusbespreking aan de hand van het didactisch model van de 
zevensprong.  

• Theoriedocent: Het geven van inleidende theorielessen in het kader van een bepaald blok 
en/of een specifiek onderwerp. Deze sluiten aan bij de theorie gegeven op de theoriedagen. 

• Praktijkdocent: Het aanleren van praktische vaardigheden bij de training van functies, 
activiteiten en participatie. 

• Behandelexpert: demonstreren van een (deel) behandeling tijdens een patiënten 
demonstratie 

 

Inhoud docentenopleiding 
Een belangrijk deel van de opleiding bestaat uit het volgen van assistentschappen tijdens de 
cursussen waarbij zowel inhoudelijke als onderwijskundige vaardigheden worden getraind om te 
kunnen voldoen aan de competenties van docent neurorevalidatie.  

De eindbeoordeling vindt plaats in het laatste assistentschap in samenspraak met de hoofdopleider 
en de docenten die de kandidaat hebben begeleid. Tevens dient het gemaakte portfolio door de NPi-
Expertgroep Neurorevalidatie beoordeeld te zijn. 

Aanmelding: 
Voor meer informatie en aanmelden kunnen kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter van de 
Expertgroep (Jip Kamphuis). Dit kan via NPi coördinator Marleen Buruma, marleen.buruma@npi.nl 

Bij aanmelding dient de kandidaat te overleggen: CV, motivatie voor opleiding en een aanbeveling 
door een docent(en) van de basiscursus. 
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