Toelatingsonderzoek THIM, Hogeschool voor Fysiotherapie
Je wilt een opleiding volgen in het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) bij THIM. Je voldoet alleen
niet aan de vooropleidingseisen op grond waarvan je direct toelaatbaar bent (diploma HAVO of
MBO niveau 4).
Voor wie bestemd
Dit onderzoek is bestemd voor de aankomende student die op grond van zijn vooropleiding niet
toelaatbaar is en die vóór de start van het betreffende studiejaar, 21 jaar of ouder is.
Het toelatingsonderzoek wordt verzorgd door Aob Compaz en geeft een onafhankelijk advies
over de haalbaarheid van deze opleiding. Je krijgt een persoonlijk advies over de haalbaarheid
en dit advies kun je gebruiken bij je aanmelding voor THIM. Let op: Het besluit over toelating
wordt altijd door de opleiding genomen. Informeer vooraf hoe besluitvorming tot stand komt
en welke eisen de opleiding stelt.
Tijdsplanning
Houd rekening met de inleverdatum van de onderzoeksresultaten bij THIM. De uiterste
inleverdatum van je toelatingsonderzoek vind je op www.thim.nl.
Het advies geeft aan of de verstandelijke capaciteiten (aanleg en ontwikkelbaarheid) toereikend
zijn om een studie op HBO niveau te kunnen volgen binnen de gemiddelde studieduur. Bij het
advies worden je persoonlijke specifieke eigenschappen en kwaliteiten, zoals bijv. creatieve
aanleg, buiten beschouwing gelaten.
Werkwijze en duur
 Je meldt je aan via de website www.aobcompaz.nl.
 Klik op diensten/ hbo toelatingsonderzoek / aanmelden;
 vervolgens krijg je een betalingsverzoek en wanneer je dit hebt afgehandeld volgt de
planning van het onderzoek.
 Het onderzoek start met een kort intake gesprek waarin je achtergrond en de
aanleiding voor dit onderzoek worden besproken.
 Direct aansluitend vindt een diagnostisch capaciteitenonderzoek plaats op een
kantoor van AOB Compaz (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven of Zwolle). Vanwege
Corona is dit voorlopig via Beeldbellen.
 AOB Compaz werkt zoveel mogelijk met online testafnames.
 Direct aansluitend op het onderzoek bespreekt de adviseur de resultaten en de
conclusie met jou.
 Het totale onderzoek neemt ongeveer een dagdeel in beslag.
 Vergeet niet je legitimatiebewijs mee te nemen.
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Let op: Aangepaste werkwijze als gevolg van de corona-crisis in Nederland.
Dit toelatingsonderzoek kan in samenspraak met de kandidaat ook vanuit huis gedaan worden
(met beeld-geluid verbinding, bijv. via Skype), mits de kandidaat een goede internetverbinding
en een rustige werkplek heeft.
Rapportage
Uiterlijk 4 weken na de aanmelding is het onderzoek met een rapportage afgerond. Het
rapport volgt na het gesprek en wordt via een versleutelde mail (tegen datalekken) aan jou
verstuurd.
Direct wordt ook een (versleutelde) melding gestuurd aan de administratie van THIM,
(info@thim.nl) dat je aan dit onderzoek hebt deelgenomen en wat de conclusie van het
onderzoek is. Je draagt zelf zorg voor het versturen van het volledige rapport aan THIM. Dit
rapport wordt voorgelegd aan de examencommissie.
Als tip geven we je op voorhand graag mee dat je uitgerust aan deze dag begint en de instructie
van de testonderdelen en oefenopgaven zorgvuldig tot je neemt, voordat je aan de test begint.
In de bijlage staan enkele voorbeeldvragen met antwoordopties zoals die bij het onderzoek
gesteld gaan worden.
Prijs
De prijs bedraagt in 2022 € 320,00 (incl. BTW), na aanmelding via de website van Aob-Compaz
ontvang je een betalingsverzoek en wanneer betaald is, volgt de planning van het onderzoek.
Meer weten?
Neem contact op met team onderwijs van Aob Compaz 088 2701230 of stel je vraag via
onderwijs@aob-compaz.nl

Functiebeperking?
Bij de testafname wordt rekening gehouden met een functiebeperking. Ingeval van dyslexie is
een officiële (medische) verklaring vereist.
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Enkele Voorbeeldopgaven:

Zinnen afmaken
Voorbeeld:
A.
B.
C.
D.
E.

........ staat tot arm als veel staat tot ........

geld - kapitaal
school - werkloos
huis - kleding
weinig - rijk
eenzaam - vriendschap

Weinig staat tot arm als veel staat tot rijk. Het goede antwoord is dus D.

Getallenreeksen
Voorbeeld
A B C D E
16 18 17 20 21

3 6 9 12 15

In het voorbeeld is elk getal van de reeks steeds 3 groter dan het vorige getal. Het goede
antwoord is dus 18, dit is antwoord B.

Geknipte figuren 3/5
Voorbeeld:
In het onderstaande voorbeeld kan de figuur links van de zwarte balk nagemaakt worden met
figuur B, figuur D en figuur E. De goede antwoorden zijn dus: B, D en E.
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