
EEN SPECIALISTISCHE MASTER FYSIOTHERAPIE
DE MEERWAARDE VOOR JOUW PRAKTIJK

BETERE
ZORG

Door de toevoeging van specialisme 
aan jouw team van fysiotherapeuten 

kun je betere zorg verlenen 
aan cliënten.

JOUW
PRAKTIJK

NIEUWE 
CLIËNTEN 

Met meer specialistische kennis en 
vaardigheden vanuit onze 

gespecialiseerde masteropleidingen 
in jouw praktijk bedien je een 

grotere en meer 
uiteenlopende doelgroep.

MAXIMALE
INZETBAARHEID

Door een mix van effectieve en 
efficiënte werkvormen en slechts 

2 á 3 bijeenkomsten per kwartaal 
houden wij de studiebelasting (60EC) 

laag. Dit zorgt voor maximale 
inzetbaarheid van jouw 

fysiotherapeut.

DIRECT
WAARDE

De probleem- of vraagstelling van 
jouw praktijk kan worden 

ingebracht als afstudeerproject. 
Hierdoor levert de specialistische 

masteropleiding direct 
toegevoegde waarde.

AFGESTEMD
OP ORGANISATIE

Wil je meerdere fysiotherapeuten 
laten specialiseren? Dan bieden 

wij een incompany traject aan dat 
altijd is afgestemd op de 

ontwikkelbehoefte van jouw 
organisatie.

DIRECT
PROFIJT

Doordat de masteropleidingen 
praktisch toepasbaar zijn 
heeft jouw praktijk hier 

direct profijt van.

LOCATIE
IN DE BUURT

Met onze landelijke dekking 
van opleidingsplaatsen is er 
altijd een centrale locatie 

in jouw regio.

Als praktijkeigenaar wil je de beste zorg 
aan jouw cliënten verlenen. 

Onze specialistische masteropleidingen 
fysiotherapie hebben veel voordelen 

voor jouw praktijk en de cliënt.
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KINDER
FYSIOTHERAPIE

Wil je bijdragen aan de 
ontwikkeling van fysieke 

vaardigheden bij kinderen? 
Ontwikkel dan je kennis en 

vaardigheden met onze 
masteropleiding 

Kinderfysiotherapie.

GERIATRIE
FYSIOTHERAPIE

Wil je ouderen helpen hun 
functionaliteit en mobiliteit te 

behouden? Volg onze 
masteropleiding Geriatrie- 

fysiotherapie en ontwikkel je kennis 
en vaardigheden om de juiste 

begeleiding te 
kunnen bieden.

Wil je oncologiecliënten 
optimale zorg bieden? 

Volg de masteropleiding 
Oncologiefysiotherapie en 
specialiseer tot oncologie 

fysiotherapeut.

ONCOLOGIE
FYSIOTHERAPIE

Wil je bijdragen om cliënten met 
meer complexe 

bekken(bodem)gerelateerde 
problematiek écht iets te kunnen 

bieden? Kies dan voor onze 
masteropleiding 

Bekkenfysiotherapie.

BEKKEN
FYSIOTHERAPIE

INCOMPANY
Avans+ kan voor het ontwikkelvraagstuk van jouw 
organisatie een uniek incompanytraject samen- 
stellen. Het profijt van een dergelijk traject is dat 
zowel de locatie, de bijeenkomsten als de 
doorlooptijd zelf bepaald kunnen worden. Dit levert 
naast een kosten- en tijdsbesparing ook een zelf 
bepaald afstudeeronderwerp op waar jouw 

organisatie direct voordeel van heeft. Wij geloven 
dat het samenspel van ambities, functioneren en 
toekomstgerichtheid fundamentele elementen zijn 
voor een succesvol incompanytraject. Wil jij ook 
een incompanytraject op maat voor jouw 
organisatie of netwerk? Bekijk meer informatie en 
succesverhalen op: avansplus.nl/maatwerk.


