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Opleidingscontract Opleiding Antroposofiche Fysiotherapie 

Naam:       
Adres: 

zal deelnemen aan de Opleiding Antroposofische Fysiotherapie die zal plaatsvinden van  
……………………………………………………………….. tot en met 
……………………………………………………………… 
De opleiding is een tweejarig traject en bestaat uit een eerste jaar met 15 dagen onderwijs (contacturen) en 
een tweede jaar met 20 dagen onderwijs (contacturen). Het onderwijs vindt plaats op de Kraaybekerhof in 
Driebergen, Diederichslaan 25. Daarnaast worden per jaar 2 oefendagen gehouden op locaties elders in 
het land (Zoetermeer en Arnhem), die deel uitmaken van het curriculum. Naast deze contacturen behelst de 
opleiding ongeveer 4 uur per week eigen activiteit in de vorm van thuisstudie en oefenen in een 
oefengroep. 

Bij voldoende deelname (minimaal 80% van contacturen), actieve inbreng (naar het oordeel van de 
docentengroep), complete portfolio (huiswerkopdrachten eerste jaar en behandelverslagen tweede jaar) en 
volledige betaling van de opleidingsgelden wordt aan het einde van de opleiding een bewijs van deelname 
uitgereikt, dat recht geeft op het gebruik van de kwalificatie ‘antroposofisch fysiotherapeut’ en het 
lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Anthroposofische Fysiotherapeuten.  

De kosten van de opleiding bedragen € 4000,- met inbegrip van lesmateriaal (voor eigen gebruik, 
copyright blijft bij STIBAF), koffie/ thee, warme avondmaaltijd tijdens de opleidingsdagen en 
mentorbegeleiding buiten de opleidingsweken. 

Vragen van administratieve aard kunnen worden gesteld aan bovengenoemd adres en zullen binnen een 
termijn van twee weken worden beantwoord. Bij vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben zal 
een ontvangstbevestiging worden gegeven met een indicatie wanneer het antwoord te verwachten is.  
Voor vragen van organisatorische aard kunt u terecht bij Sandra Niekel, emailadres opleiding@stibaf.nl.  
Tijdens de cursusdagen zijn Josée Hendriksma en Sandra Niekel voor deze vragen aanspreekbaar. De 
opleiding en haar docenten zullen informatie van cursisten en / of vanuit het werkveld van cursisten als 
vertrouwelijk behandelen. 

Ondergetekende heeft kennisgenomen van en verklaart zich akkoord met dit contract en de beide bijlagen 
“Betalingsvoorwaarden” en “Klachtenregeling” . 

Voor de STIBAF:     Deelnemer opleiding: 
Mevr. J. Hendriksma     Mevr. / Dhr.  

    
Datum       Datum  
Handtekening      Handtekening 


