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HBO-SCHAKELPROGRAMMA
BEWEGINGSWETENSCHAPPEN
VOOR DE HBO-STUDENT DIE VERSNELD
WIL DOORSTROMEN NAAR EEN MASTER
BEWEGINGSWETENSCHAPPEN AAN DE
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

DIGITAAL SCHAKELPROGRAMMAOP-MAAT VOOR DE AMBITIEUZE EN
NIEUWSGIERIGE STUDENT DIE NIET
BANG IS VOOR THEORIE EN GOED
ZELFSTANDIG KAN WERKEN

Volg je momenteel een hbo-opleiding
en wil je je alvast voorbereiden op een
master Bewegingswetenschappen?
Dan is het digitale schakelprogramma
misschien wat voor jou!
Dit programma is speciaal ontwikkeld
voor de hbo-student die tijdens zijn of
haar hbo-bachelor alvast het
premasterprogramma van
Bewegingswetenschappen wil volgen.
Bij verschillende opleidingen is het
mogelijk om het schakelprogramma
als minor binnen de hbo-bachelor te
volgen. Het is dus verstandig om na te
gaan of dit bij jouw opleiding ook het
geval is.

PROGRAMMA
Het schakelprogramma heeft in de basis
een omvang van 30 EC en bestaat uit de
vijf cursussen van de standaard
premaster Bewegingswetenschappen:
•
•
•
•
•

Wiskunde
Verwerken van digitale signalen
Biomechanica
Statistiek
Meten van Fysische Grootheden
(6 EC per cursus)

In dit programma leer je hoe je de

werking van het bewegingsapparaat kunt
kwantificeren en analyseren. Je verwerft
de benodigde kennis van Wiskunde en
Biomechanica en leert digitale signalen
verwerken op de computer. Daarnaast
leer je tijdens Statistiek om onderzoeksresultaten te vergelijken, te interpreteren
en te rapporteren. Kortom, door het
volgen van het schakelprogramma krijg
je een stevige kwantitatieve
onderzoeksbasis!

WAAROM HET DIGITALE
SCHAKELPROGRAMMA?

Studeer je Bewegingstechnologie,
Fysiotherapie, Oefentherapie of aan een
Academie voor Lichamelijke Opvoeding?
Dan ben je na succesvolle afronding van
het schakelprogramma direct
toelaatbaar tot de 1-jarige masteropleiding Human Movement
Sciences. Voor de 2-jarige Research
masteropleiding geldt ditzelfde
programma maar daarnaast zijn er
aanvullende eisen m.b.t. behaalde
resultaten en motivatie. Studeer je aan
een andere opleiding? Neem dan contact
op met de coördinator van het schakelprogramma voor de samenstelling van
jouw programma.

•

SAMENWERKINGSVERBAND
De VU werkt samen met een aantal
hbo-opleidingen om het schakelprogramma in de profileringsruimte op
het hbo aan te bieden. Bij elk van
deze hbo-opleidingen is er een
contactpersoon beschikbaar voor vragen
over het schakelprogramma. Voor meer
informatie over de hbo-opleidingen en
contactpersonen, zie
www.fgb.vu.nl/schakelprogramma.

•
•

•
•

Een jaar studiewinst door
drempelloze overgang hbo-wo;
Vroegtijdig bepalen of een
masteropleiding bij
Bewegingswetenschappen aan de VU
aansluit bij jouw wensen en
verwachtingen;
Flexibel en op maat studeren;
Een uitdaging voor ambitieuze en
nieuwsgierige hbo-studenten;
Geen toelatingsprocedure voor de
masteropleidingen Bewegingswetenschappen (m.u.v. de Research
Master).

VOOR WIE?
•
•

•

Studenten die hun hbo-studie willen
verrijken;
Studenten die willen doorstromen
naar een universitaire master
Bewegingswetenschappen;
Studenten die meer uitdaging
zoeken in hun opleiding, zelfstandig

willen werken en niet bang zijn voor
theorie.

WANNEER?
Je kunt al starten met het schakelprogramma tijdens het tweede studiejaar
van je hbo-opleiding, mits jouw
hbo-opleiding dit toelaat. Op deze manier
kun je het programma over meerdere
jaren verspreiden. Je hebt zelf invloed op
de planning en doordat je grotendeels
digitaal studeert, is het gemakkelijk om
je eigen tijd in te delen.

AANMELDEN
Volg je één van de hbo-opleidingen
waarmee een samenwerkingsverband is
afgesloten, neem dan contact op met de
contactpersoon van jouw opleiding. Volg
je een andere hbo-opleiding, dan kun je
in sommige gevallen op eigen initiatief
deelnemen aan het programma. Kosten:
€ 100,- per EC. Neem hiervoor contact op
met de coördinator van het
schakelprogramma.

