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AP 6. Mastereis – uitslag Raadpleging 
 

 

Inleiding 
In februari 2022 heeft het bestuur een Raadpleging gehouden onder alle manueel therapeuten 
die konden worden bereikt: KRF NL geregistreerden, Keurmerk-deelnemers, leden en 
buitengewone leden van de NVMT.  
 
De Raadpleging kende de volgende begeleidende tekst:  
“In de ledenvergadering 2012 hebben onze leden besloten dat op 1 januari 2025 alle manueel 
therapeuten die in een erkend kwaliteitsregister opgenomen willen blijven master-opgeleid moeten 
zijn. In het najaar van 2021 is 64 procent van de manueel therapeuten in KRF NL afgestudeerd op 
master-niveau. De verwachting is dat op 1 januari 2025 nog meer collega’s – 68 procent – op 
masterniveau opgeleid zijn en dus voldoen aan de herregistratie-eis.  
 
Het jaar 2025 komt langzaamaan dichterbij. Hoe gaan we om met manueel therapeuten die op 1 
januari 2025 niet master-opgeleid zijn? Houden we vast aan de herregistratie-eis of kiezen we voor 
een geleidelijke aanpak? Daar gaat deze raadpleging over.  
 
De uitkomsten vormen een advies voor het bestuur van de NVMT om hierover beleid op te stellen en 
aan een komende ALV voor te leggen. 
 
Borgen specialisme vraagt master-niveau 
Het beleid van de NVMT is en blijft gericht op het borgen van zeer specialistische kennis en op 
innovatie van ons gehele vakgebied, ook op de raakvlakken met andere zorgdisciplines. Master 
onderwijs leidt op tot dit niveau (EKK 7). Bovendien zorgt dit opleidingsniveau voor een gelijker 
speelveld in de relatie met universitair opgeleide zorgverleners. Dit was ook de reden dat in 2012 de 
leden met twee derde meerderheid besloten dat in 2025 alle manueel therapeuten op masterniveau 
moeten zijn opgeleid.  
 
In de afgelopen jaren is hard gewerkt om alle collega’s op dit niveau te krijgen. Er zijn verkorte 
opleidingen ontwikkeld, leden en niet-leden zijn gestimuleerd om zich te laten scholen en er is in de 
communicatie veel aandacht geschonken aan deze aankomende verplichting. Deze aanpak heeft zijn 
vruchten afgeworpen. Veel collega’s zijn inmiddels opgeleid op masterniveau. 
 
Per 1 januari 2025 niet master-opgeleid? Twee scenario’s 
Momenteel is 36 procent nog geen master. Dit aantal daalt gestaag, zodat naar verwachting op 1 
januari 2025 dat ongeveer 32 procent zal zijn. Die groep voldoet dan niet aan de mastereis en dus niet 
aan de herregistratie-eis. Hoe gaan we hier als vereniging mee om? Graag betrekken we zoveel 
mogelijk manueel therapeuten, ook niet-leden, bij deze beslissing. Het raakt tenslotte de gehele 
beroepsgroep.  
Alle manueel therapeuten die geregistreerd staan bij KRF NL en SKF kunnen deelnemen aan deze 
raadpleging.  
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We zien twee scenario’s:  
 

• Handhaving van de mastereis als herregistratie-eis per 2025.  
Dit betekent dat alle manueel therapeuten die niet aan de eis voldoen, per 1 januari 2025 uit 
het register worden geschrapt.  

 
• ‘Uitsterfconstructie’. 

Dit houdt in dat door natuurlijk verloop, bijvoorbeeld door een praktijkbeëindiging of het 
uittreden uit het vak, de niet-masters uiteindelijk uit het register verdwijnen. “ 

 
Zorgvuldige aanpak 
Inmiddels is de uitslag bekend. Zoals aangegeven is de uitslag een advies aan het bestuur van de 
NVMT. Dit advies kan door het bestuur worden gebruikt om een standpunt over dit onderwerp in te 
nemen. Het bestuur is van mening, dat dit een zeer belangrijk onderwerp is voor de beroepsgroep. 
Om die reden kiest het bestuur voor een zorgvuldig proces.  
 
De volgende stap is om tijdens de ALV van 21 april 2022 de uitslag van de Raadpleging te bespreken 
met de aanwezige leden. Welke conclusies trekken de leden? Welke kant willen de leden op? 
Het bestuur legt zonder oordeel en zonder mening de uitslag van de Raadpleging voor om daarmee 
de leden zelf aan het woord te laten. 
 
Besluit: Extra ALV 
Na deze ALV zal het bestuur van de NVMT beide scenario’s verder verkennen en een standpunt 
bepalen. Dit standpunt zal in een extra ALV in de periode september-oktober 2022 worden voorgelegd 
aan de leden van de NVMT. 
 
Het bestuur kijkt uit naar een goede dialoog met de leden over de uitkomsten van de raadpleging op 
de aankomende ALV.  
Bestuur NVMT 
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RESULTAAT LEDENRAADPLEGING FEBRUARI 2022 
 
Onderstaand de uitkomsten van de raadpleging omtrent de mastereis onder (buitengewone-)leden, 
Keurmerk-deelnemers en KRF NL geregistreerden. 
 
Allereerst de overall uitkomst. Gevolgd door enkele uitsplitsingen. De raadpleging is uitgezet onder 
ruim 3800  KRF NL geregistreerden en 130 buitengewone leden. Totaal ongeveer 3974. Het aantal 
keurmerk-deelnemers is niet bekend. Het aantal respondenten, geschoond voor dubbeltellingen is 
1878. Daarmee mag de raadpleging representatief worden beschouwd. 
 
Overall uitkomst 
 
De uitkomst van alle respondenten over de hoofdvraag geeft het volgende beeld.  
 

Hoofdvraag 
 

 

Ik stem voor: Totaal 

Handhaving 
mastereis per 2025 Uitsterfconstructie  

Totaal 649 1229 1878 
Percentage 35% 65% 100% 

 
 
Uitsplitsing van de getallen over de groepen masters en niet-masters 
 
Daarnaast is het interessant om te weten, hoe masters en niet-masters hebben gestemd. Voor de 
niet-masters is dat voorspelbaar en de uitslag bevestigd die voorspelling. Opvallend is het grote aantal 
masters wat voor een uitsterfconstructie kiest. Van de masters zou verwacht worden, dat er massaal 
voor handhaving wordt gekozen. Echter, uit de uitslag blijkt, dat 40% van de masters kiest voor de 
uitsterfconstructie. 

 
Hoofdvraag uitgesplitst over masters en niet-masters 

 

Ik ben: 

Ik stem voor: 

Totaal 
Handhaving 

mastereis per 2025 Uitsterfconstructie 
Master 631 420 1051 
Geen Master 18 809 827 
Totaal 649 1229 1878 
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Keuze handhaving/Uitsterf per leeftijdscategorie 
 
Ook hier valt op, dat er onder de jongeren nog 48% kiest voor de uitsterfconstructie. 
Met het oplopen van leeftijden loopt ook dit percentage op.  
 

Op basis van leeftijden 
 

Mijn leeftijd is: 

Ik stem voor:  
Handhaving 

mastereis per 2025 Uitsterfconstructie Totaal 
<40 236 215 451 
40-50 180 300 480 
50-60 153 412 565 
>60 74 292 366 
Zeg ik liever niet 6 10 16 
Totaal 649 1229 1878 

 
 
Keuze wel/niet volgen van masteropleiding 
 
Van de respondenten zijn er 827 geen masters. Daarvan willen 80 personen (9,7%) een 
masteropleiding gaan doen.  
 

Wel/geen masteropleiding 
 

Ik wil Aantal    Percentage 
Masteropleiding gaan doen 80 9,7 
Geen masteropleiding gaan doen 677 81,9 
N.v.t 70 8,5 
Totaal 827 100,0 

 

De leeftijd van de 80 deelnemers die een masteropleiding willen gaan doen is als volgt verdeeld 
 

Mijn leeftijd is:  
 

Mijn leeftijd is: 
Ik wil 

Masteropleiding gaan doen 
<40 15  
40-50 36  
50-60 26  
>60 2  
Zeg ik liever niet 1  
Totaal 80  

 
 


