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• Een beeld



Maar wat IS dan PMT?
• PMT gebruikt het bewegen en de lichaamservaring om 

mensen te helpen bij psychosociale problemen.
• Het is een ervaringsgerichte vorm van therapie/training.
• Voorbeelden
- via spelen leren samenwerken, of tegen verlies  leren 

kunnen.
- door uitdagende situaties aan te gaan ervaren dat je je 

angst kunt reguleren.
- Door het aanleren van ontspanningsoefeningen zelf 

meer je spanning kunnen reguleren.
- Door het eerder leren aanvoelen van lichaamssignalen, 

voorkomen dat…
- Enz. enz.



erkvelden
• Psychiatrie: kinderen en jeugd, volwassenen, ouderen
• Revalidatie (NAH, hart, long, oncologie)
• Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
• Orthopedagogische instellingen
• Eigen praktijk (1e lijn)
• Re-integratie instelling
• Verslavingszorg
• Ouderenzorg; bv psychogeriatrie 
• Onderwijs



Opbouw en inrichting 
van de opleiding

1. De opleiding is opgebouwd uit 8 modules. 1 module per semester.

2. Voor een deel is er een volgordelijkheid (eerst moet je leren 
optellen en aftrekken voordat je staartdelingen kunt doen)

3. Een deel is flexibel: mogelijk in eigen beheer te doen met behulp 
van  Elektronische Leer Omgeving (Brightspace). Bv.  
theorievakken als anatomie, fysiologie

4. Een ander deel via onderwijsgebonden uren. Bv. 
`basisvaardigheden’, ‘werkplaats training en therapie’ en 
‘supervisie’ 

5. Alle modules zullen lesgebonden
aangeboden worden verspreid over 4 jaar



Propedeuse 2e semester

Module 2
Werkervaringsplek

2e jaar 1e semester

Module 3
Werkervaringsplek

2e jaar semester 2

Module 4
Werkervaringsplek

3e jaar semester 1

Module 5
Werkervaringsplek

4e jaar semester 2

Module 8 (Minor)

3e jaar semester 2

Module 6

Start Eindstage
40 dagen

4e jaar semester 1

Module 7
Stage of werkervaringsplek

Propedeuse 1e semester

Module 1
Werkervaringsplek



Leerjaar 1 

Propedeuse Module 1

• Basispractica eigen bewegingsvaardigheid

• Basispractica bewegingsmethodiek 

• Ondersteunende theorievakken

Propedeuse Module 2

• Algemene theorievakken

• Basisberoepsgerichte theorievakken PMT

• Basisvaardigheden praktijk



Themagericht onderwijs binnen de 
modules

Gevorderd

“Motivatie en activiteit” “Stress en veerkracht”

“Weerbaarheid” “Impulsregulatie” 

Bachelor

“Actuele ontwikkelingen” “De ander en ik”

“Ondernemen”

Elk thema kent een theorie-, methodiek- en praktijkcomponent

Langs de thema’s lopen nog de eindstage en het reflectie– en vaardigheden 
leerlint (supervisie, vaardigheden training- en therapie)



Instroomeisen
1. Passende vooropleiding minimaal

HAVO (direct doorstappen raden wij af), of een sociaal mensgerichte 
opleiding op mbo-4 (met werkervaring) of hbo-niveau

2. Werkeis gedurende de opleiding (vóór 1 juli ’23 geregeld met 
handtekening manager)

Mbo-diploma; 2 dagen per week bewegingsgericht werk (advies 
aan jonge MBO’ers: Voltijd)
Hbo-diploma; 1 dag per week bewegingsgericht werk en daarnaast 
1 dag in een aan de zorg gelieerd werkveld
Aanbieden van diverse bewegingsgerichte en lichaamsgerichte 
activiteiten. 
Speciale doelgroep
Nog niet persé onder begeleiding van een PMT’er. 



Voorbeelden van 
werkervaringsplek:  

-Speciaal onderwijs
- Instelling voor LVB
- ouderen
- Specialistische kinderopvang
- Eerder beschreven werkvelden van een PMT’er. 



Instroom in welk jaar

LO achtergrond: 2e jaar

Sportkunde achtergrond: 1e of 2e jaar ( afhankelijk welke opleiding)

Social Work: 1e jaar

Andere vooropleidingen: 1e jaar



Numerus fixus

30 plekken beschikbaar op basis van
* praktijkassessment 
* competentiedeel

Medische keuring



Procedure
• Inschrijving via Studielink tot uiterlijk 15 januari 2023 (liefst eerder)

• Invullen competentie vragenlijst (uitnodiging per mail)

• Praktijkassessment (1 februari 2023)
• Spel, zwemmen, atletiek, bewegen op muziek, turnen

• Na inloting afstemmingsgesprek met een coördinator deeltijd (Juni 2023).

• Collegegeld versus instellingsgeld: bellen met de algemene studentenadministratie.

• Lesdag nieuwe 1e jaars: woensdag
• (LO / SK die in 2e jaar willen starten: maandag!)





mgb.uijting@windesheim.nl
acj.dijk@windesheim.nl
sam.verbeeten@windesheim.nl
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