
Welkom bij THIM, hogeschool voor fysiotherapie. THIM is een particuliere fysiotherapieopleiding die is erkend door het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Een hogeschool gespecialiseerd in fysiotherapie en daarom klein 
in omvang, met een informele sfeer maar een heldere structuur. Een hoog aantal lesuren per week, kleine groepen en 
intensieve begeleiding binnen en buiten de klas. Bij THIM ben je meer dan een student en zeker geen nummer.

Samen met mijn broer Thim nam ik in 1995 de school over. 
Thim geeft leiding aan de school in Zwitserland en ik in 
Nederland. Ik was nog jong toen ik begon, 35 jaar. De school 
telde toen 120 studenten en was gevestigd in een oud pand in 
Utrecht. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt om THIM 
groter, beter en goed georganiseerd te krijgen. En we 
groeien. Bij THIM Nederland studeren 900 studenten en in 
Duitsland 600. In Zwitserland nog eens 250 studenten. We 
zijn dus best een grote school. Toch hebben we het gevoel 
van kleinschaligheid weten te behouden. Dit doen we door de 
klassen klein te houden en de lijnen kort. THIM moet bruisen, 
constant in beweging zijn, studenten inspireren, uitdagen en 
steunen. Alles moet hier in het teken van leren staan.

 JEROEN 
IS THIM

Sanne Vermeulen, 35 jaar
Docent Onderzoeken en 
Communicatie.

Moeder van twee ondernemende 
zoons van 2 en 4. Doet aan 
hardlopen, zwemmen, fietsen. 

Andre an Haack, 48 jaar
Docent fysiotherapie. 
Directie onderwijsprogramma. 

Vader van een zoon van 8. 
Sport graag. Mountainbiken, 
tennissen en hardlopen. 
Is een Familyman.

Babett Görbing, 35 jaar
C&O manager. 

Getrouwd en heeft een dochtertje 
van 4. Speelt piano en componeert 
zelf. Doet aan tekenen en 
schilderen en is fotografe. 

Rob Vocking, 51 jaar
Conciërge. 

Speelt elektrische gitaar 
bij de rockcoverband 
‘Restage’. Is vader van 2 
meiden van 16 en 20 en 
een zoon van 18 jaar. 
Heeft net een huis 
gekocht in Spanje.

Glen Bruinier, 18 jaar
Student vierjarige opleiding. 

Speelt basketbal op 
rayonniveau. Houdt van 
gezelligheid en gaat graag 
de stad in met vrienden.

Bernadette Holla, 55 jaar
Docent en ropedeusecoördinator. 
Teamcoördinator ontwikkeling.

Getrouwd en moeder van een 
zoon van 30, twee dochters van 
28 en 26 jaar. Is gek op haar 
Bernersennenhond.

Ronald van Eck, 46 jaar
Directeur onderwijszaken. 
Docent fysiotherapie en 
methodisch handelen. 

Getrouwd en heeft twee zoons 
van 12 en 15 jaar.  
Is voetbaltrainer van zijn zoon 
en doet aan fietsen. Heeft een 
passie voor Zweden.

Voltijd en deeltijd 

De voltijdstudenten hebben les op maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 16.30 uur en ze zijn dan meestal ook 
klaar met hun studie.
De deeltijdstudenten hebben les op vrijdag van 12.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 14.00 uur. Zij 
moeten rekenen op minimaal 10 uur thuisstudie per week. 
 
Kosten 
[Zie bijlage of website]

Henriët de Jong, 29 jaar
C&O-manager. 
Studentbegeleider. 

Woont gezellig samen met 
twee vriendinnen en haar 3 
katten. Houdt van sporten  
die gevaarlijk zijn.

 THIM IS 
OOK:

Toelating 
Om toegelaten te worden tot de opleiding fysiotherapie heb je 
een havo- of mbo-diploma nodig. Heb je dit diploma niet, maar 
ben je wel 21 jaar of ouder, dan mag je een toelatingstest doen. 

Kennismakingsgesprek en meeloopdag
Iedere student die bij THIM wil studeren, krijgt een kennis-
makingsgesprek met een C&O-manager. De C&O-manager is 
vanaf dat moment meteen je contactpersoon binnen de school 
en blijft dat gedurende je gehele studietijd. Je kunt de school 
verder leren kennen door een dag mee te lopen. We raden je 
aan om eerst het kennismakings gesprek te voeren en je dan 
op te geven voor een meeloopdag. Bel ons of ga naar www.
thim.nl om je op te geven voor een kennismakingsgesprek.

Geen loting 
Bij THIM hebben we geen loting, maar een intake procedure 
waarbij jij de kans krijgt de opleiding beter te leren kennen. 
Tijdens het kennismakingsgesprek leggen we je graag uit wat 
deze procedure inhoudt. 

Studieduur
De normale studieduur is vier jaar, maar je kunt het traject tot 
drie jaar verkorten. Na het eerste jaar is er namelijk de moge-
lijkheid om verschillende modules naast elkaar te volgen, 
waardoor je de eindstreep eerder in zicht krijgt.

Share – Het onderwijsconcept
We leren het beste door te delen. Bij THIM willen we je 
inspireren, uitdagen en verder brengen door samen te werken 
en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Je leert van de 
kwaliteit van de docent, die bij THIM nog steeds de leidende 
bron van inspiratie moet zijn. Maar we leren ook van elkaar en 
met elkaar. Bij THIM kom je niet alleen iets halen. Je moet ook 
komen brengen.
We gebruiken alle moderne middelen die er zijn, maar koppe-
len dat aan het traditionele idee van een school als een plaats 
waar je samenkomt om intensief aan de slag te gaan. Een hoog 
aantal lesuren, verplichte aanwezigheid, maar ook intensieve 
begeleiding, kleine groepen, een elek tronische leeromgeving 
en een school die jou wil helpen.

Het belangrijkste kenmerk van Share speelt zich echter buiten 
het directe blikveld van de student af. De docenten vormen 
hechte teams, maken samen het onderwijs en stellen de 
toetsen op. Als student zie je dat misschien niet, maar je merkt 
het heel duidelijk in de klas. Een school is geen gebouw met 
leraren erin. Een school is een plek waar geïnspireerde docen-
ten gemeenschappelijk een programma aanbieden.

Persoonlijke begeleiding 
Aan het begin van het eerste schooljaar krijg je als student 
een C&O-manager toegewezen. C&O staat voor commu nicatie 
en organisatie. De C&O-manager begeleidt je leerproces en is 
jouw persoonlijke aanspreekpunt. Als je ergens mee zit of iets 
wilt vragen, dan staat hij of zij voor je klaar. Verder heeft 
iedere klas een mentor die het groepsproces begeleidt en is er 
regelmatig overleg met de klassenvertegenwoordigers. Het 
belangrijkste is misschien nog wel de groepsgrootte van 16 
studenten per klas. Dit maakt dat we je zien, horen en kennen.

Praktijkgericht 
Fysiotherapie is een praktisch vak en er is tijd nodig om al die 
vaardigheden aan te leren. Daarom hanteren wij een strikte 
aanwezigheidsnorm van 90%. Je krijgt bij THIM een stevige 
theoretische basis en er wordt in de theorie altijd een koppe-
ling gemaakt naar de praktijk. Bovendien leer je heel veel 
vaardigheden die nodig zijn als fysiotherapeut. Hierdoor ben je 
later breed inzetbaar in het werkveld. 

Stage
Een belangrijk en leerzaam onderdeel binnen de opleiding is  
de stage in binnen- of buitenland. Tijdens de stage kom je in 
contact met activiteiten die niet tot de studie en het toe-
komstige beroep behoren. Bijvoorbeeld het bijwonen van 
operaties of van vergaderingen waarin patiënten worden 
besproken. Na de stage zijn studenten vaak beter in staat de 
eerder opgedane kennis goed toe te passen in praktijksituaties.
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Schenk
Onze gloednieuwe lounge, 
Schenk, is het kloppend hart 
van de school. Hier lunchen 
alle studenten en docenten 
met elkaar en er worden  
o.a. borrels georganiseerd.  
Maar het is ook een fijne  
plek om bijvoorbeeld met  
een groepje te werken aan 
een opdracht. 

DIT IS
THIM

Hogeschool voor fysiotherapie

LEES ALLES OVER  
DE INHOUD EN OPBOUW 

VAN DE OPLEIDING

LEES ALLES OVER  
DE SFEER EN ACTIVITEITEN 
BINNEN DE OPLEIDING

THIM IS 
SAMEN

“ Bij THIM zitten niet meer dan 16 leerlingen in een klas. Dat is echt 
uniek in het Nederlandse onderwijsstelsel. De sfeer is hierdoor 
persoonlijker en je krijgt als student veel meer aandacht. Het gaat 
bij THIM niet alleen om efficiëntie of winst, maar bovenal om leren. 
En dit doen we samen. Je hebt elkaar nodig binnen een opleiding 
als deze. Niet alleen om te leren masseren tijdens de les, maar ook 
om te discussiëren en elkaar uit te dagen  

Jeroen van der Laan, directeur.

Thim Online
Vanaf september 2010 gaan we bij THIM helemaal online. 
We hebben een elektronische leeromgeving ingericht  
die gekoppeld is aan verscheidene digitale bibliotheken.  
Het studiemateriaal laat zich het beste vergelijken met 
een digitale krant vol met doorklikmogelijkheden.  
Natuurlijk doen wij ons best om je wegwijs te maken  
in het systeem. Geen zorgen, iedereen kan het.

Op kamers  bij Thim
In Utrecht staan speciale THIM-huizen.  
Hier woon je samen met medestudenten uit 
verschillende jaren. We hebben plek voor 70 
studenten en huisvesting voor buitenlandse 
studenten wordt gegarandeerd. 

Studiefinanciering  
THIM is een particuliere, niet-gesubsidieerde hogeschool, 
erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen. Studenten hebben recht op studiefinanciering 
via de Informatie Beheer Groep. Tevens is er de collegegeld-
kredietregeling waarop een beroep gedaan kan worden

Wintersport 
Voor veel studenten is de gezamenlijke winter sportreis  
het hoogtepunt van het jaar. Tijdens de ‘Proud to be Fout’- 
dag skiën alle THIMmers in de meest waanzinnige outfits 
de piste af. 

Sanne van Kuijk,  
22 jaar, student 
driejarige opleiding. 
Typisch THIM: 
gezelligheid. Zelfs in 
de les is er vaak tijd 
voor een grapje, een 
luchtig moment.

Marijn Post, 29 jaar, 
docent anatomie, 
fysiologie en 
wetenschap. 
Doordat THIM klein-
schalig is, kent 
iedereen elkaar.  
Dit geeft een intieme 
sfeer. Er wordt hard 
gewerkt, maar het is in 
de gangen ook gezellig.

Sanne Smid,  
19 jaar,  
student vierjarige 
opleiding. 
Je houdt op  
deze school  
het hele jaar 
dezelfde klas. 
Daardoor is  
er echt een 
groepsgevoel. THIM is een particuliere hogeschool voor fysiotherapie, die is erkend door het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Hier wordt hard gewerkt en veel geleerd.  
Maar THIM is óók gezellig. Door de kleinschaligheid kennen de meeste docenten en studenten 
elkaar. De docenten zijn makkelijk aanspreekbaar en doen hun best om je te helpen. 
Er worden ook regelmatig gezamenlijke activiteiten georganiseerd voor docenten en studenten.

WIE IS THIM?
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