In aanvulling op de informatie Fysiopraxis dec 2018
Hierbij de antwoorden van de verschillende opleidingen op de enquête. Het NVMT‐bestuur heeft de opleidingen bezocht waarbij de resultaten van de
enquête werden besproken. In het onderstaande overzicht ziet u wat er het meest genoemd werd in de enquête (vetgedrukt). Naar aanleiding van het
opleidingsbezoek hebben de opleidingen onderstaande tekst aangereikt die u wellicht meer inzicht geven:

Opleidingen aan het woord: Antwoorden van de zes opleidingen die een verkorte of aangepaste master aanbieden voor manueel therapeuten

Financiën 1
U gaf aan dat u de kosten van de opleiding te hoog vindt
₋
₋
₋

₋

₋

₋

Hogeschool Saxion
Het collegegeld moet de kosten van de opleiding dekken aangezien de opleiding niet bekostigd is (dus geen overheidsgeld).
Hogeschool Arnhem Nijmegen
De prijs van de opleiding ligt in principe vast en moet de kosten van de opleiding dekken.
SOMT
De prijs van de opleiding ligt vast en is niet bepaald vanuit winstgevend perspectief. De prijs zal niet veel afwijken van de kosten die zouden moeten
worden gemaakt om in max. twee registratieperioden accreditatiepunten te moeten verwerven; met het volgen van de masteropleiding kan
vrijstelling worden verkregen voor het behalen van punten in het MT‐deelregister.
Hogeschool Breederode
Breederode biedt NVMT‐leden aan om tegen tarief van € 6500,‐ de verkorte master te kunnen volgen.
o Breederode start de opleiding met minimaal 20 inschrijvingen
o Opleiding start concreet op 6 maart 2019
Hogeschool Utrecht
Kosten zijn afhankelijk van het individuele traject dat de collega gaat volgen. Dat hangt af van o.a. eventueel verkregen vrijstellingen, van toetsen die
hij vervroegd kan doen en of onderwijs dat hij wil overslaan. Ook is het mogelijk de opleiding uit te spreiden over een langere periode, geheel
toegespitst op de individuele student.
Hogeschool Rotterdam
De kosten zijn gebaseerd op de reguliere kosten van de opleiding minus de vrijstellingen verleend door de examencommissie.

U gaf aan dat de opleiding niet praktisch genoeg was
₋

₋

₋

₋

₋

₋

Hogeschool Saxion
In de opleiding zit een module ‘state of the art’. Hierin wordt juist het klinisch handelen vanuit het Masterniveau belicht. Daarnaast hebben alle
projecten een directe relatie tot de praktijk van de manueel‐/sportfysiotherapeut.
Hogeschool Arnhem Nijmegen
De opleiding biedt bijna elke studiedag praktijk gerelateerde lessen, verder is er ook aandacht voor het leren op de werkplek. Daarnaast wordt er ook
een sterke theoretische basis gelegd.
SOMT
In Jaar 1 is de opleiding inderdaad aanvankelijk theoretisch georiënteerd om de voorwaardelijke generieke mastercompetenties te verwerven. Aan
het einde van Jaar 1 in de module Hoog‐cervicale wervelkolom en in Jaar 2 echter zal deze kennis worden toegepast in meer‐complexe klinische
situaties binnen het MT‐domein. Tevens bestaat voor deelnemers in dat jaar de gelegenheid om aanvullend en facultatief (kosteloos) hun praktische
manuele vaardigheden op te frissen door praktijklessen te volgen.
Hogeschool Breederode
Praktijklessen zijn er relatief weinig, aangezien iedereen al professional is. Wel zijn alle lessen zo opgebouwd dat er een toepassing naar de praktijk
gemaakt wordt.
Hogeschool Utrecht
De opleiding in Utrecht heeft een ‘excellent’ ontvangen voor haar curriculum. Dit is mede gebaseerd op de grote hoeveelheid praktische
vaardigheden die integraal binnen het klinisch redeneren worden aangeboden. Daarnaast gaan praktijk en wetenschap binnen de orthopedisch
manuele therapie hand in hand. Het betekent dat er een grote mate van o.a. pathofysiologische kennis wordt gevraagd voor aanvang en tijdens het
manueel therapeutisch handelen. Hierin onderscheid de opleiding zich in het veld en vraagt daarom op bepaalde momenten een hoge studielast.
Hogeschool Rotterdam
De lesstof wordt zo veel mogelijk en daar waar mogelijk naar de alledaagse manueel therapeutische praktijk vertaald. Spreekkamerrealiteit blijft het
uitgangspunt van de opleiding.

U ziet de meerwaarde niet in
₋

₋

Hogeschool Saxion
De meerwaarde van het Masterniveau is dat de benadering van een individuele patiënt meer vanuit een kritisch en breder perspectief is. Maar juist
ook het mesoniveau (werksetting en directe werkomgeving) en macroniveau (landelijk en mondiaal) aan bod komen. Je leert over je grenzen heen te
kijken.
Hogeschool Arnhem Nijmegen

₋

₋
₋

₋

Onze studenten tonen op het eind van de opleiding aan hoe ze gegroeid zijn als therapeut, geen enkele van onze studenten geeft aan geen
meerwaarde in de opleiding te hebben gezien.
SOMT
Zie bijgevoegd artikel (helaas niet geplaatst door FysioPraxis):
Een ander leven na de master : Een master diploma geeft veel fysiotherapeuten een nieuwe wending aan hun professionele loopbaan, blijkt uit een
rondgang langs zes alumni. ,,Het maakt je minder afhankelijk en meer onderscheidend.” Hogescholen constateren een groeiende instroom bij hun
masteropleidingen voor fysiotherapie. Het gaat vaak om jonge fysiotherapeuten………….”(Zie bijlage)
Hogeschool Breederode
In opleiding gaat het over toepassen van (wetenschappelijke) kennis. Dit heeft een grote meerwaarde in de dagelijkse beroepspraktijk.
Hogeschool Utrecht
Omdat de collega binnen de opleiding wordt opgeleid volgens het CanMEDS model, dat wordt ingekleurd binnen de orthopedisch manuele therapie,
ontwikkelt hij zich op tal van competenties. Daarmee leert hij zijn diensten op veel bredere wijze in de zorgmarkt in te zetten. Interprofessionele
samenwerking en musculoskeletaal opleiden krijgt veel aandacht waardoor zijn meerwaarde bij andere zorgdisciplines duidelijk wordt. Het creëert
een veelvoud aan kansen en mogelijkheden waardoor orthopedisch manuele therapie van nog grotere maatschappelijke waarde wordt.
Hogeschool Rotterdam
De opleiding deelt het standpunt van de NVMT ten aanzien van de ‘vermastering’ van het beroep van manueel therapeut.

Opleiding op maat
U gaf aan dat u een opleiding op maat wilt
₋
₋

₋

₋

₋

₋

Hogeschool Saxion
Op dit ogenblik wordt er één (3‐jarig) traject aangeboden. Uitloop of versnelling is mogelijk. In het verleden is gebleken dat 3 jaar zeker nodig is.
Hogeschool Arnhem Nijmegen
In overleg met de opleidingscoördinator kan er gekeken worden naar vrijstellingen voor toetsen en/of leerwegonafhankelijke toetsing. Meer
informatie hierover is te vinden op onze website: https://www.han.nl/werken‐en‐leren/studiekeuze/masters/musculoskeletale‐revalidatie/
SOMT
De opleiding is ingericht op een zo efficiënt mogelijke leerroute. Vanuit didactisch perspectief en studievoortgang is het niet mogelijk om individueel
maatwerk aan te bieden.
Hogeschool Breederode
Zie onder ‘Type studie’ met verschillende doorlooptijd. Daarnaast zijn individuele vrijstellingen mogelijk. We verwachten dat iemand een totale
studielast heeft van rond de 47 EC. Definitieve vrijstellingen worden vastgesteld door de examencommissie.
Hogeschool Utrecht
Via een intake & matchingsgesprek worden wensen en mogelijkheden besproken met de collega. Er zijn diverse mogelijkheden om te versnellen,
vertragen, uit te stellen en weer op te pakken, zeker wanneer men reeds manueeltherapeut is. Alles ten doel om het leven lang leren binnen de
orthopedisch manueel therapie mogelijk te maken.
Hogeschool Rotterdam
De Hogeschool Rotterdam biedt de collega’s die zich willen ‘vermasteren’ twee trajecten aan. Het eerste traject is participeren in de reguliere route
van de opleiding (minus de categoriale vrijstellingen) en duurt derhalve 3 jaar. Het tweede traject sluit nauwer aan bij de visie van de Hogeschool
Rotterdam die luidt dat het huidige aanbod van onderwijs niet langer meer alleen door diploma‐gerichte programma’s met een vastgestelde duur
geschiedt maar via flexibele cursorisch ingerichte trajecten gericht op het ontwikkelen van een portfolio met daarin ruimte voor de student om de
regie over zijn leerproces in eigen hand te nemen en te houden. Dit standpunt is vertaald in een tweede optie voor de doelgroep, genaamd het
modulaire express traject.
Beschrijving Express route Hogeschool Rotterdam:
De student moet 2 modules volgen ( in totaal 27 EC van de 87 EC van de reguliere route):
A. Beroepsinnovator leerlijn (21 EC): module duurt 1.5 jaar, het eerste jaar wordt gevuld met onderwijs en toetsen). In het laatste ½ jaar volgt
het onderzoeksvoorstel en de masterthesis.
B. Managen van Zorg leerlijn (6 EC): module duurt ook 1.5 jaar en volgt de reguliere module.

De student kan de modules tegelijkertijd volgen, de student kan ze gedeeltelijk overlappend volgen maar kan ze ook los van elkaar volgen met een
(korte) pauze. De student kan op twee momenten per jaar instromen, in het voorjaar en het najaar. Voor instroom in de Express route vindt een
intake gesprek plaats. Minimaal aantal deelnemers is 10.
U hoopt op vrijstelling
₋
₋
₋

₋
₋

₋

Hogeschool Saxion
Dit kan per deelnemer worden bepaald.
Hogeschool Arnhem Nijmegen
In overleg met de opleidingscoördinator kan er gekeken worden naar vrijstellingen voor toetsen en/of leerwegonafhankelijke toetsing.
SOMT
De reguliere master MT omvat 90 ECTS (1 ECTS komt overeen met ca. 28 uur studiebelasting). De Verkorte Master kent 50 ECTS, waarbij dus al
rekening is gehouden met een vrijstelling van 40 ECTS voor eerder behaalde klinische competenties. De mogelijkheden voor verdere vrijstellingen zijn
beperkt, maar individuele verzoeken kunnen altijd worden voorgelegd ter beoordeling van de Examencommissie.
Hogeschool Breederode
zie opmerkingen hierboven.
Hogeschool Utrecht
Het aanvragen van vrijstellingen is mogelijk. Hiertoe dient de collega zijn reeds behaalde ervaringen en opleidingen naast de gevraagde
leeruitkomsten binnen de opleiding te leggen. Indien de examencommissie hier voldoende overlap ziet wordt vrijstelling toegekend. Indien geen
vrijstelling wordt toegekend, maar de cursist zelf vindt dat hij de stof beheerst kan een toets op aanvraag en i.a.m. de opleiding eerder worden
afgenomen zonder onderwijs te volgen of op alternatieve wijze toetsing worden aangeboden. Met name wanneer men reeds manueeltherapeut is
zijn hier goede mogelijkheden voor.
Hogeschool Rotterdam
Voor beide trajecten wordt een categoriale vrijstelling voor de doelgroep verleend door de examencommissie. De categorale vrijstelling betreft de
specialist‐ en stage‐leerlijn (totaal 60 EC). De vrijstellingsvoorwaarden kunnen worden opgevraagd bij het management van de opleiding.

Type studie
U vindt de studielast hoog
₋
₋

₋

₋

₋

₋

Hogeschool Saxion
Om aan de eisen van het eindniveau te voldoen is de studielast noodzakelijk.
Hogeschool Arnhem Nijmegen
In overleg met de opleidingscoördinator zijn er mogelijkheden om het tempo van de studie aan te passen. Meer informatie hierover is te vinden op
onze website: https://www.han.nl/werken‐en‐leren/studiekeuze/masters/musculoskeletale‐revalidatie/
SOMT
De studielast is gekoppeld aan het vereiste aantal ECTS (zie eerder) en kan vanwege NVAO‐eisen niet worden verminderd. Wel is in de Verkorte
Master gekozen voor een relatief minder aantal contactdagen (16‐18 per jaar), waarbij een groter deel van de studiebelasting bestaat uit zelfstudie
die studenten de mogelijkheid biedt die zelf in te delen en te spreiden.
Hogeschool Breederode
Wij bieden 2 routes aan voor de verkorte master:
Groep 1: studieduur 1 jaar en 9 maanden.
Groep 2: studieduur 3 jaar.
Hogeschool Utrecht
De opleiding in Utrecht heeft een ‘excellent’ voor haar curriculum heeft gekregen omdat zij maatschappelijk relevant, zeer diepgaand, innovatief,
onderscheidend en uniek is in haar hoge kwaliteitsniveau. Dat betekent dat de studielast op gezette momenten aanzienlijk is. Dat is ook waar de
opleiding voor staat; uniek, onderscheidend en hoogstaand op basis van een grote mate van inhoudelijke kennis en vaardigheden om een bepalende
rol in het zorgveld van de manueel therapie in te nemen. Hiernaast kan men door het flexibele karakter van het curriculum de studielast erg goed
uitspreiden passend bij ieders mogelijkheden. Wanneer men reeds manueeltherapeut is, zal de studielast anders worden ervaren door reeds
opgedane kennis en ervaring.
Hogeschool Rotterdam
Door het aanbieden van de twee studietrajecten kan de student zelf bepalen of hij/zij zich via een relatief kort dus intensief traject of middels een
langzamer dus minder belastend traject wil ‘vermasteren’.

U heeft verschillende wensen qua werklast en tijdspad (kort en krachtig of juist langere minder intensieve opleiding)
₋
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₋
₋
₋

₋

Hogeschool Saxion
Versnelling of verlenging van het traject is mogelijk.
Hogeschool Arnhem Nijmegen
Zie opmerking hierboven.
SOMT
Zie s.v.p. opmerking hiervoor.
Hogeschool Breederode
zie opmerking hierboven.
Hogeschool Utrecht
De opleiding speelt hierop in door haar flexibele karakter. Men kan het studietraject versnellen, vertragen, onderbreken en weer oppakken op vele
verschillende momenten.
Hogeschool Rotterdam
Middels het aanbieden van de twee varianten biedt de Hogeschool de student hiertoe de mogelijkheid.

Mening collega’s
U geeft de mening van collega’s weer
₋
₋
₋

₋
₋

₋

Hogeschool Saxion
Geen opmerking
Hogeschool Arnhem Nijmegen
SOMT
Zie bijlage:
Een ander leven na de master “Een master diploma geeft veel fysiotherapeuten een nieuwe wending aan hun professionele loopbaan, blijkt uit een
rondgang langs zes alumni. ,,Het maakt je minder afhankelijk en meer onderscheidend.” Hogescholen constateren een groeiende instroom bij hun
masteropleidingen voor fysiotherapie. Het gaat vaak om jonge fysiotherapeuten………….”(Zie bijlage)
Hogeschool Breederode
Geen opmerking
Hogeschool Utrecht
De opleiding wordt door zowel studerende collega’s en alumni als zeer waardevol gezien. Het is een grote investering in zowel de persoonlijke als
professionele carrière. Een grote meerderheid van de afgestudeerden krijgt een meer prominente plek in het zorgnetwerk, geeft aan door andere
disciplines nadrukkelijker te worden ingezet en ervaart te worden gezien als een belangrijke specialist op masterniveau.
Hogeschool Rotterdam
Geen opmerking

1) Let op: Volgens het huidige KNGF BOCK‐beleidsdocument* is het aantrekkelijk om in 2019 te starten met een master omdat u dan vrijstelling van punten
krijgt voor twee periodes:
Studenten aan deze opleidingen (=verkorte master tot Master Fysiotherapeut‐specialist) krijgen gedurende maximaal twee aaneengesloten
registratieperiodes waarin deze studie plaatsvindt vrijstelling voor het behalen van punten in een deelregister naar keuze.
NB indien men ingeschreven staat in meerdere registers dient wel aan het de minimale punteneis voor het vakinhoudelijk deel (50) voor de overige
deelregisters voldaan te worden.

Het is niet zeker dat dit beleid gehandhaafd wordt na 1 januari 2020 omdat het KNGF dan te maken heeft met een nieuw register en een nieuwe
beleidscommissie.
*Uit:blz.11: https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/vakgebied/kwaliteit/ckr/bock‐beleidsdocument‐2018.pdf
Indien u meer informatie wenst over deze opleidingen en de antwoorden die gegeven zijn kunt u contact met de opleiding opnemen via onderstaande
email adressen:
Hogeschool Saxion
Hogeschool Arnhem Nijmegen
SOMT
Hogeschool Breederode
Hogeschool Utrecht
Hogeschool Rotterdam

a.vandersalm@saxion.nl
suzan.mooren@han.nl
e.vantrijffel@somtuniversity.nl
avisser@breederode.nl
jorrit.rehorst@hu.nl
k.w.f.opraus@hr.nl

Met vriendelijke groet
Namens het NVMT‐bestuur,
Sandra Jorna‐Lakke
Portefeuillehouder kwaliteit van de manuele therapie
Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT)
Stadsring 159b │Postbus 248 │ 3800 AE Amersfoort │

Disclaimer: De informatie in dit e‐mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking en gebruik door anderen is niet toegestaan. Als
dit bericht u onbedoeld heeft bereikt, verzoeken wij u dit bericht te vernietigen. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten
worden ontleend aan de informatie.

