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Afronding derde jaar van de opleiding 2016

Op 20 juni 2016 vond de certificering plaats
Dit jaar werden 18 personen gecertificeerd. In de ochtend van 20 juni vond het praktijkgedeelte plaats:
elke cursiste gaf een instructie, van half tien tot circa 13:00 uur. Het was en is elke keer weer
interessant hoe het aanvoelt om achter elkaar alleen maar instructies te doen, zonder napraten en
begeleiding van de ervaring. Voor velen een nieuwe en verrassende ervaring, die in een intervisie
groep mogelijk herhaald kan worden.
Na de lunchpauze was er een groepsgesprek en werd een evaluatie formulier ingevuld. Het formulier
vraagt naar de competenties: hoe belangrijk worden ze geacht en in welke mate heb je ze in huis of
zijn ze beschikbaar via een back-up. Het gesprek ging over de vraag wat men er nu mee denkt te gaan
doen.
Om vier uur waren familie en vrienden gearriveerd en werd gestart met het officiële gedeelte, onder
leiding van Jan van Dixhoorn. Hij stelde de Raad van Advies voor, waar dit jaar één lid voor het eerst
aanwezig was: Mevr W.J. (Mia) Scheffers. Mia is bewegingswetenschapper, psychomotorisch
therapeut en seksuoloog, zij werkt als docent / onderzoeker Lectoraat Bewegen, gezondheid en welzijn
aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Wij zijn heel blij met haar aanwezigheid!
Vervolgens stelde hij beide andere leden van de Raad van Advies voor. drs A.G. (Bart) Bouwmeester,
voormalig huisarts en medisch adviseur, echtgenoot van een AOT behandelaar en drs. A.T.M. (Nol)
Bernards, arts, ’vertel-dokter’, werkzaam bij Nederlands Paramedisch Instituut te Amersfoort,
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen te Nijmegen. Zij vertelden dit jaar zeer tevreden te zijn met de
ingezonden casus en persoonlijke eindverslagen. Het was van opvallend goede kwaliteit, voor Mia dus
een goede kennismaking.
Er waren gelukkig geen zwakke broeders bij, dat wisten de cursisten al, iedereen was door. Eén
persoon krijgt het certificaat pas later, als de casus is ingediend. Drie cursisten gaven kort hun ervaring
met de opleiding en spraken over hun casus. Dit oogstte veel waardering en lokte discussie uit. Daarna
spraken alle drie de leden van de Raad van Advies. ‘De openheid waarmee de cursisten over zichzelf
en hun ervaringen schreven was opnieuw opvallend,zo zou je dat in elke opleiding willen zien’, zei
Mia. In het eindverslag is de eerste vraag om te beantwoorden, hoe definieer jij procesmatig handelen
en vervolgens, hoe herken je dit in jouw praktijk. De antwoorden zijn bij elkaar gezet en gerubriceerd
naar beroepsgroep, ze zijn in de Bibliotheek en hier te vinden.

Er waren dit jaar drie logopedisten, 8 fysiotherapeuten, 2 psychomotore therapeuten, 1 oefentherapeut
Mensendieck, 2 psychosociaal begeleiders, 1 bewegingstherapeut en 1 tandarts. De namen zijn:
Roos Barthels
Meriel van Heelsbergen
Marcelle Kreuze
Maaike Oosterheert
Marie-Jose Roefs
Rosemarijn Verduin

Lieke de Bes
Jedidja de Hoop
Loes Meijer
Ingeborg Opschoor- Bergen
Ilze Sluman
Joukje Walinga-Wolthuizen

Ellen Calot
Katrien Horn
Aimee van Munster
Ilonka Plaisir
Tine Steenbeek
Resi Witteveen

Zij werden verwelkomd door het bestuur van de vereniging, VDV, die het beroepsprofiel
overhandigde en een brief met lidmaatschapsnummer, waarmee zij eventueel hun AGB Code kunnen
aanvragen. Zij ontvingen een roos namens het Centrum, felicitaties van familie of vrienden, en werden
gefeliciteerd door de docenten van de opleiding, die aanwezig konden zijn.

