
 

Rooster jaargang VIII 2022 (Data onder voorbehoud) 

 

datum dagdeel 
praktijk/ 
theorie onderwerpen algemeen 

za 8 okt ochtend theorie Botstructuren voorhand 

  middag praktijk Botstructuren voorhand 

        

zo 9 okt ochtend theorie Spierstructuren voorhand 

  middag praktijk Spierstructuren voorhand 

        

za 12 nov ochtend theorie Botstructuren achterhand 

  middag praktijk Botstructuren achterhand 

        

zo 13 nov ochtend theorie Spierstructuren achterhand 

  middag praktijk Spierstructuren achterhand 

        

za 10 dec ochtend theorie Botstructuren WK + SI 

  middag praktijk Bostructuren WK + SI 

        

zo 11 dec ochtend theorie Spierstructuren WK + SI 

  middag praktijk Spierstructuren WK + SI 

        

za 14 jan ochtend theorie Therapeutisch Protocol 

  middag theorie Functieonderzoek in de praktijk 

        

zo 15 jan ochtend theorie Ganganalyse 

  middag theorie Ganganalyse in de praktijk 

        

za 11 feb ochtend theorie Fysiologie 

  middag theorie Fysiologie 

zo 12 feb ochtend  theorie Anamnese 

  middag theorie Anamnese 

        

za 11 maart ochtend theorie Gedragspsychologie en vrijbewegen 

  middag theorie Klassieke trainingsleer 

        

zo 12 maart ochtend  theorie Neurologie 

  middag theorie Neurologie 

        



za 15 april ochtend theorie 
Biomechanica / keten denken / myofasciale 
lijnen 

  middag praktijk Constateren problemen -> gevolgen realiseren 

        

zo 16 april ochtend theorie Massage Technieken  

  middag praktijk Massage Technieken  

        

za 13 mei ochtend  theorie Tandheelkunde 

  middag theorie Pathologie 

        

zo 14 mei ochtend  praktijk Oefenen Gang analyse en Onderzoek 

  middag praktijk Oefenmiddag 

        

za 10 juni ochtend theorie Zadelkunde 

  middag theorie Hoefkunde 

        

zo 11 juni ochtend praktijk Massage complete programma 

  middag praktijk Stretching en Mobilisatie 

        

za 1 juli ochtend praktijk Casuistiek 

  middag praktijk Therapie opbouw 

        

za 2 juli ochtend theorie Botproblemen  

  middag theorie Botproblemen  

        

za 26 aug ochtend theorie Vragen rondje theorie 

  middag praktijk  Praktijk oefenen 

        

zo 27 aug ochtend  praktijk  Klanten op leslocatie 

  middag praktijk Klanten op leslocatie 

        

za 23 sept ochtend  theorie Hartslagmeting en Therapieplanning 

  middag praktijk Hartslagmeting en Therapieplanning 

        

zo 24 sept ochtend  praktijk Oefen examen 

  middag praktijk Oefen examen 

Half oktober     Examen theorie deel 1 

        

Eind oktober     Examen theorie deel 2 

      Praktijk examen 

        

Begin november     Her examen 

Half november     Workshop/lezing + diplomauitreiking 



 


