BMS Branche-erkenning

Richtlijnen voor
Branche-erkenning
1.

Accommodatie en inrichting

• Het praktijklokaal moet minimaal 40m2 groot zijn, waarbij uitgegaan wordt van maximaal 10 massagebanken. De breedte van het lokaal moet tenminste 1/3 van de
lengte van het lokaal bedragen. De minimale hoogte is 2.60 meter.
• Het theorielokaal moet minimaal 30m2 groot zijn, bij een studentenaantal van 20.
• Lesruimtes dienen te zijn voorzien van goede verlichting, voldoende ventilatie en
voldoende verwarming.
• Het interieur van de lesruimtes (inclusief muren), moet van een dusdanige kwaliteit
zijn, dat reiniging op een verantwoorde hygiënische manier mogelijk is.
• In de directe omgeving dient warm en koud stromend water, een dames- en herentoilet, een garderobe en een omkleedgelegenheid aanwezig te zijn.
De bovengenoemde afmetingen van zijn richtlijnen. Het welbevinden van de studenten
en het op een verantwoorde wijze kunnen doceren zijn de uitgangspunten.
Lesmateriaal
Theorie
Er dient voldoende lesmateriaal aanwezig te zijn om de theorielessen verantwoord te
laten verlopen.
Minimaal dient aanwezig te zijn:
•
•
•
•

Een schoolbord of flip-over.
Een beamer of computer.
Film en/of video-apparatuur.
Lesmateriaal: cursusboek, syllabi, etc.

Het lesmateriaal dient een afspiegeling te zijn van datgene waarin de student zal worden
geëxamineerd. Zonder schriftelijke toestemming mag nimmer gebruik worden gemaakt
van geschriften of gedeelten daarvan van andere opleidingsinstituten.
Praktijk
Er dient voldoende lesmateriaal aanwezig te zijn om de praktijklessen verantwoord te
laten verlopen.

Directeur/Eigenaar
De directeur/eigenaar van het opleidingsinstituut dient over een dusdanige achtergrond
te beschikken, dat deze de continuïteit van het onderwijs kan waarborgen.
Docenten
Alle aan een opleiding/cursus verbonden docenten dienen aan de volgende eisen te
voldoen:
Theorie
Aantoonbare pedagogische en didactische kwaliteiten én een aantoonbare achtergrond
als:
•
•
•
•
•
•

arts;
docent LO 1e graads;
fysiotherapeut;
CIOS-er met onderwijservaring;
docent aan een verpleegkundige opleiding HBO-V;
docent met minimaal 4 jaar (relevante) onderwijservaring.

Praktijk
Zie theorie-vereisten, plus:
• aantoonbare praktijkervaring in datgene waarin hij/zij doceert.
Met betrekking tot bovenstaande eisen kan door het bestuur van de BMS
vrijstelling/dispensatie worden verleend.

