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Over Avans+ 
Bereik meer
Succesvol zijn is uiteindelijk het doel. 
Je volgt een programma bij Avans+ 
als je de ambitie hebt om meer 
te bereiken. Je wilt je ontwikkelen. 
Groeien in je werk en als persoon. 
En precies daar ligt ónze ambitie. 
De doelen van onze klanten zijn voor 
ons het uitgangspunt om samen 
meer te bereiken. 

Avans+ zorgt persoonlijk voor groei
Het persoonlijke is belangrijk bij 
Avans+, in vele opzichten. We 
doen er alles aan om te zorgen dat 
iedereen bij ons kan groeien en 
daarmee meer kan bereiken. Dat 
streven zit niet alleen in ons beleid, 
het zit vooral in onze aard; we zorgen 
daar persoonlijk voor.
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten

3-jarig traject

Master Oncologic
Physical Therapy 

bereik meer

Inleiding
In deze master leer je hoe je oncologiepatiënten adequaat 
fysiotherapeutisch kunt onderzoeken en behandelen. In onze 
visie en vanuit wetenschappelijke evidentie, vormen functioneel 
oefenen en trainen de belangrijkste pijlers hiervoor. 

Iets voor jou?
Je bent gediplomeerd fysiotherapeut en je hebt de wens 
om jezelf te specialiseren in fysiotherapeutische zorg voor 
oncologie patiënten door middel van een masteropleiding 
oncologiefysiotherapie. Op dit moment werk je al met deze 
doelgroep in de eerste of tweede lijn of je hebt de ambitie om dit 
te gaan doen. In het tweede jaar van de opleiding is het werken 
met de doelgroep noodzakelijk om de opleiding te kunnen doen. 
Het taakgericht oefenen en trainen staat centraal in deze master. 
Ben je al master of heb je relevante werkervaring? Meld je dan 
bij de opleidingsmanager om samen te kijken naar eventuele 
vrijstellingen.

i
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Programma

Jaar 1

Module Inhoud Beroepsproducten Ec Weken

1 
Persoonlijk Leiderschap

 + Samenwerken
 + Reflecteren 
 + Intervisie
 + Communicatie
 + Profileren 

 + Portret
 + Effectieve communicatie
 + Ontwikkelkracht

5 10

2
Evidence Based Practice

 + Kwalitatief onderzoek en productontwikkeling
 + Kwantitatief onderzoek
 + Project uitvoering 
 + Systematisch literatuur zoeken

 + Artikel kwantitatief onderzoek
 + Artikel kwalitatief onderzoek

5 10

3 
Visie, Modellen & 
Doelgroep

 + Klinisch redeneren
 + Didactiek, Agogiek
 + Motor Control/Learning
 + Functioneel Oefenen/Trainen 
 + Positieve gezondheid
 + Zelfmanagement  
 + Pathofysiologie 
 + Psychosociale factoren
 + Primaire preventie

 + Casus 10 20

Jaar 2

4
Screening & Diagnostiek 

 + Screening   
 + Diagnostiek 
 + Multidisciplinariteit 
 + Pathofysiologie
 + Zelfregie
 + Klinisch redeneren

 + Casus 10 20

5
Interventie & Evaluatie

 + Opstellen behandelplan
 + Communicatie naar  cliëntsysteem en  

stakeholders
 + PROMS 
 + Evidence based interventie
 + Klinisch redeneren
 + Multidisciplinariteit 
 + Kritische evaluatie 
 + Pathofysiologie

 + Casus 10 20

Jaar 3

6
Projectplan

 + Onderzoeksdesign 
 + Onderzoeksmethodiek
 + Projectmatig werken

 + Projectplan 5 10

7
Afstudeer project

 + Statistiek 
 + Onderzoeksvaardigheden
 + Wetenschappelijk schrijven

 + Thesis en poster
 + Presentatie en verdediging

15 30

i
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Werkvorm
Deze masteropleiding oncologiefysiotherapie wordt aangeboden 
in een vernieuwde vorm en dit betekent dat je minder klassikale 
bijeenkomsten hebt. Dit zorgt ervoor dat je minder reiskosten en 
reistijd kwijt bent. In deze master gebruiken we blended learning. 
Dit is een mix van didactische vormen waardoor je in staat wordt 
gesteld effectiever en efficiënter het opleidingstraject te doorlopen. 
Dankzij deze manier van werken leer je nog meer dan voorheen 
in en van de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan onderwijsvormen als 
werkplekleren, intervisie, supervisie, online learning, coaching en 
interactieve colleges. 

Individueel gesprek 
Voordat je start plannen we een individueel gesprek tussen jou en 
de opleidingsmanager om samen te kijken of de opleiding bij je 
past. Daarnaast is het uiteraard belangrijk om af te stemmen of 
wederzijdse verwachtingen op elkaar aansluiten. 

Toetsing 
Ook de toetsing sluit aan bij de praktijk. Dit betekent geen 
kennistoetsen, maar opdrachten uitwerken aan de hand van 
casuïstiek en tijdens jouw werk patiënten volgen en daar 
opdrachten over maken. Daarbij leer je ook van het meekijken bij 
een collega-deelnemer en geef je elkaar feedback. Je bespaart 
met deze aanpak essentiële tijd die je in je praktijk aan patiënten 
kunt besteden. 

Docenten 
De opleiding wordt begeleid door deskundige docenten die 
allemaal ook in de praktijk werkzaam zijn. Het zijn specialisten in 
hun vakgebied. Onze docenten hebben een groot enthousiasme 
om de kennis van hun vakgebied over te dragen!

Studiebelasting
De masteropleiding oncologiefysiotherapie duurt 3 jaar. Het gaat 
dan om een totale studielast van 60 EC (oftewel 1680 uur). Deze 
master is ingedeeld in kwartalen van 140 uur en het is grotendeels 
aan jezelf wanneer je deze uren maakt. We organiseren slechts 
eenmaal per maand een klassikale bijeenkomst en daarnaast 
wordt er gewerkt in groepen. Het werken in groepen hoeft niet op 
locatie. Jij en jouw mededeelnemers kunnen dus gemakkelijk een 
bijeenkomst plannen in jullie eigen regio.

Diploma
Als je de masteropleiding oncologiefysiotherapie succesvol hebt 
afgerond, ontvang je het getuigschrift Master Oncologic Physical 
Therapy. Aan jou wordt dan de graad Master of Science 

toegekend. De masteropleiding oncologiefysiotherapie is 
geaccrediteerd door de NVAO. Na het behalen van deze 
mastergraad kun je je inschrijven in het betreffende deelregister 
van het KwaliteitsRegister Fysiotherapie (KRF-NL). Bekijk voor het 
puntenbeleid t.a.v. je registratie de site van het KNGF.

Resultaat
Na de masteropleiding oncologiefysiotherapie kun je voor en met 
jouw patiënt onderbouwde keuzes maken op basis van klinisch 
redeneren. Je werkt altijd binnen de driehoek die bestaat uit: 
evidence-based practice, patient values en eigen expertise. Op dit 
moment zijn er in Nederland nog niet veel masters werkzaam in 
deze specialisatie. Gezien de grootte van de doelgroep is er veel 
behoefte aan fysiotherapeuten die deze specialistische master 
hebben afgerond. Dankzij deze master vergroot je dus jouw 
kansen op de arbeidsmarkt.

Een uniek verkort traject
Avans+ heeft een uniek traject waarmee het mogelijk is om in 
slechts 1,5 jaar een 2e volledige master te behalen in plaats 
van de reguliere 3 jaar. Dit master na master traject is mogelijk 
wanneer je aan kan tonen dat je reeds een mastertitel hebt 
behaald aan een NVAO erkende gespecialiseerde master 
fysiotherapie, maar enkel de specialistische inhoud van een ander 
domein nog mist. Het programma bestaat dan uit de module 3 
t/m 5 van de Specialized Physical Therapy.
Er is ook een verkort traject mogelijk wanneer je al gespecialiseerd 
fysiotherapeut bent en als zodanig geregistreerd staat, maar 
je masterdiploma nog graag wilt behalen. In dit verkorte 
mastertraject leer je je bekwamen in het proces van klinisch 
redeneren. Daarnaast sla je een brug tussen wetenschap en 
praktijk om bij te dragen aan nog betere zorg voor je cliënten.
Wil je meer informatie over een van deze varianten? Neem dan 
contact op met de opleidingsmanager.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun je jezelf tevens inschrijven voor de opleiding. De 
fysiotherapie masteropleidingen van Avans+ starten niet eenmaal 
maar tweemaal per jaar (februari en september). Dit om studeren 
flexibel te maken en te houden. Je kan op deze manier dus op 2 
momenten per jaar starten én afstuderen. Zo kies je het meest 
geschikte moment om verder te bouwen aan goede zorg voor 
jouw patiënt.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompanytraject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of via info@avansplus.nl.

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus

De fysiotherapie masteropleidingen van Avans+ starten niet 
eenmaal maar tweemaal per jaar (februari en september). Dit 
om studeren flexibel te maken en te houden. Je kan op deze 
manier dus op 2 momenten per jaar starten én afstuderen. 
Zo kies je het meest geschikte moment om verder te bouwen 
aan goede zorg voor je patiënt.
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten

Versneld traject

Master Oncologic
Physical Therapy 

bereik meer

Inleiding
De versnelde mastertrajecten van onze Masters Specialized 
Physical Therapy zijn inhoudelijk precies hetzelfde als het reguliere 
driejarige traject maar dan aangeboden in een anderhalf jarige en 
twee jarige variant. 

We bieden deze versnelde trajecten voor al onze 
uitstroomrichtingen binnen de fysiotherapie:
+ Master Pelvic Physical Therapy
+ Master Pediatric Physical Therapy
+ Master Geriatric Physical Therapy
+ Master Oncologic Physical Therapy
+ Master Psychosomatic Physical Therapy

Je volgt als deelnemer dezelfde modules, dezelfde lessen, neemt 
deel aan dezelfde toetsing en krijgt les van dezelfde docenten 
als in het reguliere driejarige traject. Na afloop bereik je hetzelfde 
resultaat, een MSc. in de fysiotherapie, en ontvang je hetzelfde 
diploma als bij het driejarige traject. 

i
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Iets voor jou?
Je bent gediplomeerd fysiotherapeut (of bijna afgestudeerd) en je 
wilt jezelf graag verder specialiseren in fysiotherapeutische zorg. 
Je toont ambitie en wilt dit vol gas doen. Je kan goed plannen en 
het lukt je om (in ieder geval gedurende één studiejaar) 28 uur per 
week vrij te maken voor studieactiviteiten. Onder een studiejaar 
verstaan we bij Avans+ een periode van 40 weken. Ook lukt het je 
om meteen bij de start óf een half jaar na de start 12 uur per week 
als gespecialiseerde fysiotherapeut i.o. te werken met de beoogde 
doelgroep (dit geldt niet voor de deelnemers aan de versnelde 
Master Pelvic Physical Therapy ).1

Studiebelasting 
In totaal kan je de masteropleiding in anderhalf jaar, twee jaar of 
drie jaar doorlopen. De totale studielast is voor alle varianten 60 
EC, oftewel 1680 uur. 

Bij de anderhalf jarige variant van de masteropleiding is er een 
gemiddelde studiebelasting van 28 uur per week (uitgaande van 
40 studieweken per jaar). Het is in principe grotendeels aan jezelf 
wanneer je deze uren maakt want er vindt gemiddeld maar twee – 
á driemaal per maand een klassikale bijeenkomst plaats. 

Bij de twee jarige variant van de masteropleiding is er het eerste 
jaar een studiebelasting van 14 uur per week (net zoals in het 
reguliere driejarige traject) en in het tweede jaar van 28 uur per 
week (uitgaande van 40 studieweken per jaar).

1  De Masteropleiding Pelvic Physical Therapy hebben niet een reguliere werkeis zoals genoemd in de tekst. Deelnemers aan deze opleiding hebben naast 
een stage van 80 uur tijdens de opleiding een verlengde arm constructie van 80 uur na afronding van de laatste toetsing.

Programma
Alle varianten van de masteropleiding hebben dezelfde 
onderwijsmodules. Hierin maken we onderscheid tussen 
specialistische en generieke modules.

De specialistische modules hebben met name inhoud die je op de 
werkvloer gaat toepassen. De specialistische modules hebben een 
duidelijke opbouw waarin je voortborduurt op de eerder doorlopen 
module. De volgorde en inhoud zijn hierbij als volgt:

+ Visie, Modellen & Doelgroep (VMD, 20 weken)
 -  Hierin leg je de basis van hoe je naar de specialistische 

doelgroep kijkt

+ Screening & Diagnostiek (S&D, 20 weken)
 -  Hierin ontwikkel je jezelf in de specialistische 

vakinhoudelijke onderzoeksmethoden

+ Interventie & Evaluatie (I&E, 20 weken)
 -  Hierin ontwikkel je jezelf in het opstellen van 

behandelplannen en het evalueren van behandeltrajecten 
bij de specialistische doelgroep

De generieke modules betreffen modules die je je daarnaast als 
MSc. fysiotherapeut eigen moet maken. Dit zijn modules die meer 
op zichzelf staan. We maken hierin onderscheid tussen:

+ Persoonlijk Leiderschap (PL, 10 weken)
 - Hierin kijk je naar jezelf als professional 

+ Evidence Based Practise (EBP, 10 weken)
 - Hierin komen verschillende onderzoeksvarianten aan bod

+ Projectplan (PP, 10 weken)
 -  Hierin doe je vooronderzoek je thesisonderwerp en maak je 

een planning voor het uitvoeren van je thesis

+ Afstudeerproject (AP, 30 weken)
 - Hierin schrijf je de masterthesis

i
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Opbouw
De reguliere drie jarige masteropleiding heeft onderstaande 
opbouw. Kenmerkend van deze drie jarige variant is dat er over 
de hele looptijd een studiebelasting van 14 uur per week is. 
Vanaf het tweede jaar, bij de start van de module Screening & 
Diagnostiek, is er een werkeis van 8 uur. Dit houdt in dat je zelf 
organiseert dat je bij de start van de opleiding 8 uur per week als 
gespecialiseerd fysiotherapeut i.o. met de doelgroep werkt. Voor 
de Masteropleiding Bekkenfysiotherapie geldt deze werkeis niet.2 
De hele opleiding vindt plaats op één leslocatie. Het startmoment 
is bepalend voor welke leslocatie dit is. Meer informatie hierover 
vind je op www.avansplus.nl. 

PL EBP VMD S&D I&E
Project-

plan
Afstudeer-

project

inleveren 
Project-
voorstel

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Bij de twee jarige variant van de masteropleiding vinden de 
modules uit het tweede en derde jaar tegelijk plaats. Concreet 
betekent dit dat je gelijktijdig je thesisonderzoek en de twee 
specialistische modules Screening & Diagnostiek en Interventie 
& Evaluatie doorloopt. Na het eerste halfjaar, bij de start van de 
module Visie, Modellen & Doelgroep, is er een werkeis van 12 uur. 
Voor de Masteropleiding Bekkenfysiotherapie geldt deze werkeis 
niet.2 Dit houdt in dat je zelf organiseert dat je bij de start van 
deze module 12 uur per week als gespecialiseerd fysiotherapeut 
i.o. met de doelgroep werkt. De hele opleiding vindt plaats op één 
leslocatie. Het startmoment is bepalend voor welke leslocatie dit 
is. Meer informatie hierover vind je op www.avansplus.nl.

PL EBP VMD S&D I&E

inleveren 
Projectvoorstel

Project-
plan

Afstudeerproject

Jaar 1 

studiebelasting is 14 uur per week

Jaar 2

studiebelasting is 28 uur per week

2  De Masteropleiding Pelvic Physical Therapy hebben niet een reguliere werkeis zoals genoemd in de tekst. Deelnemers aan deze opleiding hebben naast 
een stage van 80 uur tijdens de opleiding een verlengde arm constructie van 80 uur na afronding van de laatste toetsing.

Bij de anderhalf jarige variant van de masteropleiding lopen de 
generieke modules en de specialistische modules gelijktijdig. Bij 
de start van de opleiding is er meteen een werkeis van 12 uur. Dit 
houdt in dat je zelf organiseert dat je bij de start van de opleiding 
12 uur per week als gespecialiseerd fysiotherapeut i.o. met de 
doelgroep werkt. Voor de Masteropleiding Bekkenfysiotherapie 
geldt deze werkeis niet.2 De hele opleiding vindt plaats op twee 
leslocaties, waarvan een de hoofdlocatie is waar je de meeste 
lesactiviteiten hebt. Meer informatie hierover vind je op 
www.avansplus.nl.

PL EBP Projectplan Afstudeerproject

VMD S&D I&E

1e half jaar 2e jaar

inleveren 
Projectvoorstel

Individueel gesprek
Voordat je start plannen we een individueel gesprek tussen jou 
en de opleidingsmanager om samen te kijken of de opleiding 
en de gekozen variant hiervan goed bij je passen. Daarnaast 
is het uiteraard belangrijk om af te stemmen of wederzijdse 
verwachtingen op elkaar aansluiten.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijving
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl.  
Op de site kun je jezelf tevens inschrijven voor de opleiding. De 
fysiotherapie masteropleidingen van Avans+ starten tweemaal per 
jaar (februari en september). Dit om studeren flexibel te maken en 
te houden. Je kan op deze manier dus op 2 momenten per jaar 
starten én afstuderen. Zo kies je het meest geschikte moment om 
verder te bouwen aan goede zorg voor jouw patiënt.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompanytraject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of via info@avansplus.nl.

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten

3-jarig traject

Master Pediatric
Physical Therapy 

bereik meer

Inleiding
In deze master leer je hoe je kinderen adequaat fysiotherapeutisch 
kunt onderzoeken en behandelen. In onze visie en vanuit 
wetenschappelijke evidentie, vormen functioneel oefenen en 
trainen de belangrijkste pijlers hiervoor.

Iets voor jou?
Je bent gediplomeerd fysiotherapeut en je wilt jezelf graag 
specialiseren in fysiotherapeutische zorg voor kinderen. Je werkt 
nu al met deze doelgroep in de eerste- of tweede lijn of je bent 
van plan om dit te gaan doen. In het eerste jaar is het nog geen 
vereiste om te werken met de doelgroep, maar tijdens het tweede 
jaar is dit een must. Het taakgericht oefenen en trainen staat 
centraal in deze opleiding. Heb je al een master afgerond of heb 
je al veel relevante werkervaring? Neem dan contact op met de 
opleidingsmanager. Samen kijken we dan welk opleidingstraject 
het beste bij je past.

i
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Programma

Jaar 1

Module Inhoud Beroepsproducten Ec Weken

1 
Persoonlijk Leiderschap

 + Samenwerken
 + Reflecteren 
 + Intervisie
 + Communicatie
 + Profileren 

 + Portret
 + Effectieve communicatie
 + Ontwikkelkracht

5 10

2
Evidence Based Practice

 + Kwalitatief onderzoek en productontwikkeling
 + Kwantitatief onderzoek
 + Project uitvoering 
 + Systematisch literatuur zoeken

 + Artikel kwantitatief onderzoek
 + Artikel kwalitatief onderzoek

5 10

3 
Visie, Modellen & 
Doelgroep

 + Klinisch redeneren
 + Didactiek, Agogiek
 + Motor Control/Learning
 + Functioneel Oefenen/Trainen 
 + Positieve gezondheid
 + Zelfmanagement  
 + Pathofysiologie 
 + Psychosociale factoren
 + Primaire preventie

 + Casus 10 20

Jaar 2

4
Screening & Diagnostiek 

 + Screening   
 + Diagnostiek 
 + Multidisciplinariteit 
 + Pathofysiologie
 + Zelfregie
 + Klinisch redeneren

 + Casus 10 20

5
Interventie & Evaluatie

 + Opstellen behandelplan
 + Communicatie naar cliëntsysteem en  

stakeholders
 + PROMS 
 + Evidence based interventie
 + Klinisch redeneren
 + Multidisciplinariteit 
 + Kritische evaluatie 
 + Pathofysiologie

 + Casus 10 20

Jaar 3

6
Projectplan

 + Onderzoeksdesign 
 + Onderzoeksmethodiek
 + Projectmatig werken

 + Projectplan 5 10

7
Afstudeer project

 + Statistiek 
 + Onderzoeksvaardigheden
 + Wetenschappelijk schrijven

 + Thesis en poster
 + Presentatie en verdediging

15 30
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Werkvorm
De masteropleiding kinderfysiotherapie wordt aangeboden in 
een vernieuwde vorm en dit betekent dat je minder klassikale 
bijeenkomsten hebt. Dit zorgt ervoor dat je minder reiskosten en 
reistijd kwijt bent. In deze master gebruiken we blended learning. 
Dit is een mix van didactische vormen waardoor je in staat wordt 
gesteld effectiever en efficiënter het opleidingstraject te doorlopen. 
Dankzij deze manier van werken leer je nog meer dan voorheen 
in en van de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan onderwijsvormen als 
werkplekleren, intervisie, supervisie, online learning, coaching en 
interactieve colleges. 

Individueel gesprek 
Voordat je start plannen we een individueel gesprek tussen jou en 
de opleidingsmanager om samen te kijken of de opleiding bij je 
past. Daarnaast is het uiteraard belangrijk om af te stemmen of 
wederzijdse verwachtingen op elkaar aansluiten. 

Toetsing 
Ook de toetsing sluit aan bij de praktijk. Dit betekent geen 
kennistoetsen, maar opdrachten uitwerken aan de hand van 
casuïstiek en tijdens jouw werk patiënten volgen en daar 
opdrachten over maken. Daarbij leer je ook van het meekijken bij 
een collega-deelnemer en geef je elkaar feedback. Je bespaart 
met deze aanpak essentiële tijd die je in je praktijk aan patiënten 
kunt besteden. 

Docenten 
De opleiding wordt begeleid door deskundige docenten die 
allemaal ook in de praktijk werkzaam zijn. Het zijn specialisten in 
hun vakgebied. Onze docenten hebben een groot enthousiasme 
om de kennis van hun vakgebied over te dragen!

Studiebelasting
De masteropleiding kinderfysiotherapie duurt 3 jaar. Het gaat 
dan om een totale studielast van 60 EC (oftewel 1.680 uur). Deze 
master is ingedeeld in kwartalen van 140 uur en het is grotendeels 
aan jezelf wanneer je deze uren maakt. We organiseren slechts 
eenmaal per maand een klassikale bijeenkomst en daarnaast 
wordt er gewerkt in groepen. Het werken in groepen hoeft niet op 
locatie. Jij en jouw mededeelnemers kunnen dus gemakkelijk een 
bijeenkomst plannen in jullie eigen regio.

Diploma
Als je de masteropleiding kinderfysiotherapie succesvol 
hebt afgerond, ontvang je het getuigschrift Master Pediatric 
Physical Therapy. Aan jou wordt dan de graad Master of 
Science toegekend. De masteropleiding kinderfysiotherapie 
is geaccrediteerd door de NVAO. Na het behalen van deze 
mastergraad kun je je inschrijven in het betreffende deelregister 
van het KwaliteitsRegister Fysiotherapie (KRF-NL). Bekijk voor het 
puntenbeleid t.a.v. je registratie de site van het KNGF.

Resultaat
Na deze masteropleiding kinderfysiotherapie kun je onderbouwde 
keuzes maken op basis van klinisch redeneren voor en met jouw 
patiënt. Hierin werk je altijd binnen de driehoek evidence-based 
practice, patient values en eigen expertise.

Een uniek verkort traject
Avans+ heeft een uniek traject waarmee het mogelijk is om in 
slechts 1,5 jaar een 2e volledige master te behalen in plaats 
van de reguliere 3 jaar. Dit master na master traject is mogelijk 
wanneer je aan kan tonen dat je reeds een mastertitel hebt 
behaald aan een NVAO erkende gespecialiseerde master 
fysiotherapie, maar enkel de specialistische inhoud van een ander 
domein nog mist. Het programma bestaat dan uit de module 3 
t/m 5 van de Specialized Physical Therapy.
Er is ook een verkort traject mogelijk wanneer je al gespecialiseerd 
fysiotherapeut bent en als zodanig geregistreerd staat, maar 
je masterdiploma nog graag wilt behalen. In dit verkorte 
mastertraject leer je je bekwamen in het proces van klinisch 
redeneren. Daarnaast sla je een brug tussen wetenschap en 
praktijk om bij te dragen aan nog betere zorg voor je cliënten.
Wil je meer informatie over een van deze varianten? Neem dan 
contact op met de opleidingsmanager.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. Je 
vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun je jezelf tevens inschrijven voor de opleiding. De 
fysiotherapie masteropleidingen van Avans+ starten niet eenmaal 
maar tweemaal per jaar (februari en september). Dit om studeren 
flexibel te maken en te houden. Je kan op deze manier dus op 2 
momenten per jaar starten én afstuderen. Zo kies je het meest 
geschikte moment om verder te bouwen aan goede zorg voor jouw 
patiënt.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompanytraject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of via info@avansplus.nl.

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus

De fysiotherapie masteropleidingen van Avans+ starten niet 
eenmaal maar tweemaal per jaar (februari en september). Dit 
om studeren flexibel te maken en te houden. Je kan op deze 
manier dus op 2 momenten per jaar starten én afstuderen. 
Zo kies je het meest geschikte moment om verder te bouwen 
aan goede zorg voor je patiënt.
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten

Versneld traject

Master Pediatric
Physical Therapy 

bereik meer

Inleiding
De versnelde mastertrajecten van onze Masters Specialized 
Physical Therapy zijn inhoudelijk precies hetzelfde als het reguliere 
driejarige traject maar dan aangeboden in een anderhalf jarige en 
twee jarige variant. 

We bieden deze versnelde trajecten voor al onze 
uitstroomrichtingen binnen de fysiotherapie:
+ Master Pelvic Physical Therapy
+ Master Pediatric Physical Therapy
+ Master Geriatric Physical Therapy
+ Master Oncologic Physical Therapy
+ Master Psychosomatic Physical Therapy

Je volgt als deelnemer dezelfde modules, dezelfde lessen, neemt 
deel aan dezelfde toetsing en krijgt les van dezelfde docenten 
als in het reguliere driejarige traject. Na afloop bereik je hetzelfde 
resultaat, een MSc. in de fysiotherapie, en ontvang je hetzelfde 
diploma als bij het driejarige traject. 

i
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Iets voor jou?
Je bent gediplomeerd fysiotherapeut (of bijna afgestudeerd) en je 
wilt jezelf graag verder specialiseren in fysiotherapeutische zorg. 
Je toont ambitie en wilt dit vol gas doen. Je kan goed plannen en 
het lukt je om (in ieder geval gedurende één studiejaar) 28 uur per 
week vrij te maken voor studieactiviteiten. Onder een studiejaar 
verstaan we bij Avans+ een periode van 40 weken. Ook lukt het je 
om meteen bij de start óf een half jaar na de start 12 uur per week 
als gespecialiseerde fysiotherapeut i.o. te werken met de beoogde 
doelgroep (dit geldt niet voor de deelnemers aan de versnelde 
Master Pelvic Physical Therapy ).1

Studiebelasting 
In totaal kan je de masteropleiding in anderhalf jaar, twee jaar of 
drie jaar doorlopen. De totale studielast is voor alle varianten 60 
EC, oftewel 1680 uur. 

Bij de anderhalf jarige variant van de masteropleiding is er een 
gemiddelde studiebelasting van 28 uur per week (uitgaande van 
40 studieweken per jaar). Het is in principe grotendeels aan jezelf 
wanneer je deze uren maakt want er vindt gemiddeld maar twee – 
á driemaal per maand een klassikale bijeenkomst plaats. 

Bij de twee jarige variant van de masteropleiding is er het eerste 
jaar een studiebelasting van 14 uur per week (net zoals in het 
reguliere driejarige traject) en in het tweede jaar van 28 uur per 
week (uitgaande van 40 studieweken per jaar).

1  De Masteropleiding Pelvic Physical Therapy hebben niet een reguliere werkeis zoals genoemd in de tekst. Deelnemers aan deze opleiding hebben naast 
een stage van 80 uur tijdens de opleiding een verlengde arm constructie van 80 uur na afronding van de laatste toetsing.

Programma
Alle varianten van de masteropleiding hebben dezelfde 
onderwijsmodules. Hierin maken we onderscheid tussen 
specialistische en generieke modules.

De specialistische modules hebben met name inhoud die je op de 
werkvloer gaat toepassen. De specialistische modules hebben een 
duidelijke opbouw waarin je voortborduurt op de eerder doorlopen 
module. De volgorde en inhoud zijn hierbij als volgt:

+ Visie, Modellen & Doelgroep (VMD, 20 weken)
 -  Hierin leg je de basis van hoe je naar de specialistische 

doelgroep kijkt

+ Screening & Diagnostiek (S&D, 20 weken)
 -  Hierin ontwikkel je jezelf in de specialistische 

vakinhoudelijke onderzoeksmethoden

+ Interventie & Evaluatie (I&E, 20 weken)
 -  Hierin ontwikkel je jezelf in het opstellen van 

behandelplannen en het evalueren van behandeltrajecten 
bij de specialistische doelgroep

De generieke modules betreffen modules die je je daarnaast als 
MSc. fysiotherapeut eigen moet maken. Dit zijn modules die meer 
op zichzelf staan. We maken hierin onderscheid tussen:

+ Persoonlijk Leiderschap (PL, 10 weken)
 - Hierin kijk je naar jezelf als professional 

+ Evidence Based Practise (EBP, 10 weken)
 - Hierin komen verschillende onderzoeksvarianten aan bod

+ Projectplan (PP, 10 weken)
 -  Hierin doe je vooronderzoek je thesisonderwerp en maak je 

een planning voor het uitvoeren van je thesis

+ Afstudeerproject (AP, 30 weken)
 - Hierin schrijf je de masterthesis

i
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Opbouw
De reguliere drie jarige masteropleiding heeft onderstaande 
opbouw. Kenmerkend van deze drie jarige variant is dat er over 
de hele looptijd een studiebelasting van 14 uur per week is. 
Vanaf het tweede jaar, bij de start van de module Screening & 
Diagnostiek, is er een werkeis van 8 uur. Dit houdt in dat je zelf 
organiseert dat je bij de start van de opleiding 8 uur per week als 
gespecialiseerd fysiotherapeut i.o. met de doelgroep werkt. Voor 
de Masteropleiding Bekkenfysiotherapie geldt deze werkeis niet.2 
De hele opleiding vindt plaats op één leslocatie. Het startmoment 
is bepalend voor welke leslocatie dit is. Meer informatie hierover 
vind je op www.avansplus.nl. 

PL EBP VMD S&D I&E
Project-

plan
Afstudeer-

project

inleveren 
Project-
voorstel

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Bij de twee jarige variant van de masteropleiding vinden de 
modules uit het tweede en derde jaar tegelijk plaats. Concreet 
betekent dit dat je gelijktijdig je thesisonderzoek en de twee 
specialistische modules Screening & Diagnostiek en Interventie 
& Evaluatie doorloopt. Na het eerste halfjaar, bij de start van de 
module Visie, Modellen & Doelgroep, is er een werkeis van 12 uur. 
Voor de Masteropleiding Bekkenfysiotherapie geldt deze werkeis 
niet.2 Dit houdt in dat je zelf organiseert dat je bij de start van 
deze module 12 uur per week als gespecialiseerd fysiotherapeut 
i.o. met de doelgroep werkt. De hele opleiding vindt plaats op één 
leslocatie. Het startmoment is bepalend voor welke leslocatie dit 
is. Meer informatie hierover vind je op www.avansplus.nl.

PL EBP VMD S&D I&E

inleveren 
Projectvoorstel

Project-
plan

Afstudeerproject

Jaar 1 

studiebelasting is 14 uur per week

Jaar 2

studiebelasting is 28 uur per week

2  De Masteropleiding Pelvic Physical Therapy hebben niet een reguliere werkeis zoals genoemd in de tekst. Deelnemers aan deze opleiding hebben naast 
een stage van 80 uur tijdens de opleiding een verlengde arm constructie van 80 uur na afronding van de laatste toetsing.

Bij de anderhalf jarige variant van de masteropleiding lopen de 
generieke modules en de specialistische modules gelijktijdig. Bij 
de start van de opleiding is er meteen een werkeis van 12 uur. Dit 
houdt in dat je zelf organiseert dat je bij de start van de opleiding 
12 uur per week als gespecialiseerd fysiotherapeut i.o. met de 
doelgroep werkt. Voor de Masteropleiding Bekkenfysiotherapie 
geldt deze werkeis niet.2 De hele opleiding vindt plaats op twee 
leslocaties, waarvan een de hoofdlocatie is waar je de meeste 
lesactiviteiten hebt. Meer informatie hierover vind je op 
www.avansplus.nl.

PL EBP Projectplan Afstudeerproject

VMD S&D I&E

1e half jaar 2e jaar

inleveren 
Projectvoorstel

Individueel gesprek
Voordat je start plannen we een individueel gesprek tussen jou 
en de opleidingsmanager om samen te kijken of de opleiding 
en de gekozen variant hiervan goed bij je passen. Daarnaast 
is het uiteraard belangrijk om af te stemmen of wederzijdse 
verwachtingen op elkaar aansluiten.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijving
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl.  
Op de site kun je jezelf tevens inschrijven voor de opleiding. De 
fysiotherapie masteropleidingen van Avans+ starten tweemaal per 
jaar (februari en september). Dit om studeren flexibel te maken en 
te houden. Je kan op deze manier dus op 2 momenten per jaar 
starten én afstuderen. Zo kies je het meest geschikte moment om 
verder te bouwen aan goede zorg voor jouw patiënt.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompanytraject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of via info@avansplus.nl.

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten

3-jarig traject

Master Pelvic
Physical Therapy 

bereik meer

Inleiding
Er is in Nederland op dit moment een tekort aan 
bekkenfysiotherapeuten. Gezien de grootte van de doelgroep 
en door de toename in kennis bij verwijzers, in combinatie 
met betere evidentie en voorlichting, neemt de vraag 
naar bekkenfysiotherapeuten alleen maar toe. Klachten in 
bekken(bodem)regio zijn eenvoudig bespreekbaar te maken door 
de onwetendheid en schaamte die bij veel patiënten bestaan 
weg te nemen. Dankzij deze masteropleiding bekkenfysiotherapie 
vergroot je dus jouw kansen op de arbeidsmarkt! 

Bekkenfysiotherapie richt zich op mannen en vrouwen van alle 
leeftijden en met zeer uiteenlopende hulpvragen. Tijdens deze 
masteropleiding word je opgeleid om patiënten met (meer 
complexe) bekken(bodem)gerelateerde problematiek écht 
iets te kunnen bieden. Ondersteund door de wetenschap is 
er vooral veel aandacht voor de praktische vaardigheden om 
jezelf zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen als praktiserend 
bekkenfysiotherapeut. Er zal tijdens de opleiding tevens veel 
aandacht zijn voor het omgaan met en het accepteren van de 
eigen grenzen van jou als toekomstig bekkenfysiotherapeut en die 
van de patiënt. Vertrouwen en respect zijn daarom erg belangrijk.

i
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Jaar 1

Module Inhoud Beroepsproducten Ec Weken

1 
Persoonlijk Leiderschap

 + Samenwerken
 + Reflecteren 
 + Intervisie
 + Communicatie
 + Profileren 

 + Portret
 + Effectieve communicatie
 + Ontwikkelkracht

5 10

2
Evidence Based Practice

 + Kwalitatief onderzoek en productontwikkeling
 + Kwantitatief onderzoek
 + Project uitvoering 
 + Systematisch literatuur zoeken

 + Artikel kwantitatief onderzoek
 + Artikel kwalitatief onderzoek

5 10

3 
Visie, Modellen & 
Doelgroep

 + Klinisch redeneren
 + Didactiek, Agogiek
 + Motor Control/Learning
 + Functioneel Oefenen/Trainen 
 + Positieve gezondheid
 + Zelfmanagement  
 + Pathofysiologie 
 + Psychosociale factoren
 + Primaire preventie

 + Casus
 + Vaardigheidstoets

10 20

Jaar 2

4 
Screening & Diagnostiek 

 + Screening   
 + Diagnostiek 
 + Multidisciplinariteit 
 + Pathofysiologie
 + Zelfregie
 + Klinisch redeneren

 + Casus
 + Vaardigheidstoets

10 20

5 
Interventie & Evaluatie

 + Opstellen behandelplan
 + Communicatie naar cliëntsysteem en  

stakeholders
 + PROMS 
 + Evidence based interventie
 + Klinisch redeneren
 + Multidisciplinariteit 
 + Kritische evaluatie 
 + Pathofysiologie

 + Casus
 + Vaardigheidstoets

10 20

Jaar 3

6 
Projectplan

 + Onderzoeksdesign 
 + Onderzoeksmethodiek
 + Projectmatig werken

 + Projectplan 5 10

7 
Afstudeer project

 + Statistiek 
 + Onderzoeksvaardigheden
 + Wetenschappelijk schrijven

 + Thesis en poster
 + Presentatie en verdediging

15 30

Iets voor jou?
Je bent gediplomeerd fysiotherapeut en je hebt de wens om je 
te specialiseren in fysiotherapeutische zorg voor patiënten met 
complexe bekken(bodem)gerelateerde problemen, door middel 
van een masteropleiding Bekkenfysiotherapie. 
Op dit moment werk je al met de doelgroep in de eerste- of 
tweede lijn, of je hebt de ambitie om dit te gaan doen. In het 
tweede jaar van de opleiding is het werken met de doelgroep 
noodzakelijk om de opleiding te kunnen doen. Diagnostiek, 
coaching en doelgericht oefenen en behandelen staan centraal in 
deze masteropleiding en daarom is daadwerkelijk werken met de 
doelgroep ook erg belangrijk. Ben je al master of heb je relevante 
werkervaring? Meld je dan bij de opleidingsmanager om samen te 
kijken of je in aanmerking komt voor eventuele vrijstellingen.

Programma

Werkvorm
In deze masteropleiding Bekkenfysiotherapie wordt gebruik 
gemaakt van blended learning om je in staat te stellen het 
opleidingstraject effectief en efficiënt te doorlopen. Dit betekent 
dat je minder klassikale bijeenkomsten hebt, wat ervoor zorgt 
dat jouw reiskosten en reistijd beperkt blijven. Blended learning 
bestaat uit een mix van didactische vormen. Denk bijvoorbeeld 
aan onderwijsvormen als werkplekleren, intervisie, supervisie, online 
learning, coaching en interactieve colleges. Dankzij deze manier 
van werken leer je nog meer dan voorheen in en van de praktijk. 
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Individueel gesprek 
Voordat je met de opleiding start, plannen we een individueel 
gesprek tussen jou en de opleidingsmanager om samen te 
kijken of de opleiding bij je past. Daarnaast is het uiteraard erg 
belangrijk om af te stemmen of wederzijdse verwachtingen op 
elkaar aansluiten. 

Toetsing 
Ook de toetsing sluit aan bij de praktijk. Dit betekent geen 
kennistoetsen, maar opdrachten uitwerken aan de hand van 
casuïstiek en tijdens jouw werk patiënten volgen en daar 
opdrachten over maken. Daarbij leer je ook van het meekijken bij 
een collega-deelnemer en geef je elkaar feedback. Je bespaart 
met deze aanpak essentiële tijd die je in jouw praktijk aan 
patiënten kunt besteden. 

Docenten 
De opleiding wordt begeleid door deskundige docenten die 
allemaal ook in de praktijk werkzaam zijn. Het zijn specialisten in 
hun vakgebied. Onze docenten hebben een groot enthousiasme 
om je te begeleiden in jouw ontwikkeltraject en zo mee te werken 
aan een nieuwe generatie bekkenfysiotherapeuten!

Studiebelasting
De masteropleiding Bekkenfysiotherapie duurt 3 jaar. Het gaat 
dan om een totale studielast van 60 EC (oftewel 1.680 uur). 
Deze masteropleiding is ingedeeld in kwartalen van 140 uur en 
het is grotendeels aan jezelf wanneer je deze uren maakt. We 
organiseren circa eenmaal per maand een klassikale bijeenkomst 
en daarnaast wordt er gewerkt in groepen. Het werken in groepen 
hoeft niet op locatie. Jij en jouw mededeelnemers kunnen dus 
gemakkelijk een bijeenkomst plannen in jouw eigen regio.

Diploma
Als je deze master Bekkenfysiotherapie succesvol hebt afgerond, 
ontvang je het getuigschrift Master Specialized Physical Therapy 
(MSPT). Aan jou wordt dan de graad Master of Science Pelvic 
Physical Therapy toegekend. De MSPT is geaccrediteerd door de 
NVAO. Na het behalen van deze mastergraad kun je je inschrijven 
in het betreffende deelregister van het KwaliteitsRegister 
Fysiotherapie (KRF-NL). Bekijk voor het puntenbeleid t.a.v. je 
registratie de site van het KNGF.

Resultaat
Na de masteropleiding Bekkenfysiotherapie kun je voor en met 
jouw patiënt onderbouwde keuzes maken op basis van klinisch 
redeneren. Je werkt altijd binnen de driehoek die bestaat uit: 
evidence based practice, patient values en eigen expertise. Op dit 
moment zijn er in Nederland nog te weinig masters werkzaam in 
deze specia lisatie. Gezien de grootte van de doelgroep is er veel 
behoefte aan fysiotherapeuten die deze specialistische masterop-
leiding hebben afgerond. Dankzij deze master kun je taboes door-
breken en er daardoor voor zorgen dat patiënten met bekken(bo-
dem)gerelateerde klachten de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Een uniek verkort traject
Avans+ heeft een uniek traject waarmee het mogelijk is om in 
slechts 1,5 jaar een 2e volledige master te behalen in plaats 
van de reguliere 3 jaar. Dit master na master traject is mogelijk 
wanneer je aan kan tonen dat je reeds een mastertitel hebt 
behaald aan een NVAO erkende gespecialiseerde master 
fysiotherapie, maar enkel de specialistische inhoud van een ander 
domein nog mist. Het programma bestaat dan uit de module 3 
t/m 5 van de Specialized Physical Therapy.
Er is ook een verkort traject mogelijk wanneer je al gespecialiseerd 
fysiotherapeut bent en als zodanig geregistreerd staat, maar 
je masterdiploma nog graag wilt behalen. In dit verkorte 
mastertraject leer je je bekwamen in het proces van klinisch 
redeneren. Daarnaast sla je een brug tussen wetenschap en 
praktijk om bij te dragen aan nog betere zorg voor je cliënten.
Wil je meer informatie over een van deze varianten? Neem dan 
contact op met de opleidingsmanager.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze masteropleiding volgen in Breda. De locatie waar de 
bijeenkomsten gegeven zullen worden zijn zeer goed bereikbaar 
zowel met de auto als als met het openbaar vervoer. Je vindt de 
startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze masteropleiding vind je op  
www.avansplus.nl. Op de website kun je jezelf tevens inschrijven 
voor de opleiding. Het is mogelijk om je per jaar in te schrijven, of in 
één keer voor de hele masteropleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompanytraject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of via info@avansplus.nl.

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus

De fysiotherapie masteropleidingen van Avans+ starten niet 
eenmaal maar tweemaal per jaar (februari en september). Dit 
om studeren flexibel te maken en te houden. Je kan op deze 
manier dus op 2 momenten per jaar starten én afstuderen. 
Zo kies je het meest geschikte moment om verder te bouwen 
aan goede zorg voor je patiënt.
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten

Versneld traject

Master Pelvic
Physical Therapy  

bereik meer

Inleiding
De versnelde mastertrajecten van onze Masters Specialized 
Physical Therapy zijn inhoudelijk precies hetzelfde als het reguliere 
driejarige traject maar dan aangeboden in een anderhalf jarige en 
twee jarige variant. 

We bieden deze versnelde trajecten voor al onze 
uitstroomrichtingen binnen de fysiotherapie:
+ Master Pelvic Physical Therapy
+ Master Pediatric Physical Therapy
+ Master Geriatric Physical Therapy
+ Master Oncologic Physical Therapy
+ Master Psychosomatic Physical Therapy

Je volgt als deelnemer dezelfde modules, dezelfde lessen, neemt 
deel aan dezelfde toetsing en krijgt les van dezelfde docenten 
als in het reguliere driejarige traject. Na afloop bereik je hetzelfde 
resultaat, een MSc. in de fysiotherapie, en ontvang je hetzelfde 
diploma als bij het driejarige traject. 
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Iets voor jou?
Je bent gediplomeerd fysiotherapeut (of bijna afgestudeerd) en je 
wilt jezelf graag verder specialiseren in fysiotherapeutische zorg. 
Je toont ambitie en wilt dit vol gas doen. Je kan goed plannen en 
het lukt je om (in ieder geval gedurende één studiejaar) 28 uur per 
week vrij te maken voor studieactiviteiten. Onder een studiejaar 
verstaan we bij Avans+ een periode van 40 weken. Ook lukt het je 
om meteen bij de start óf een half jaar na de start 12 uur per week 
als gespecialiseerde fysiotherapeut i.o. te werken met de beoogde 
doelgroep (dit geldt niet voor de deelnemers aan de versnelde 
Master Pelvic Physical Therapy ).1

Studiebelasting 
In totaal kan je de masteropleiding in anderhalf jaar, twee jaar of 
drie jaar doorlopen. De totale studielast is voor alle varianten 60 
EC, oftewel 1680 uur. 

Bij de anderhalf jarige variant van de masteropleiding is er een 
gemiddelde studiebelasting van 28 uur per week (uitgaande van 
40 studieweken per jaar). Het is in principe grotendeels aan jezelf 
wanneer je deze uren maakt want er vindt gemiddeld maar twee – 
á driemaal per maand een klassikale bijeenkomst plaats. 

Bij de twee jarige variant van de masteropleiding is er het eerste 
jaar een studiebelasting van 14 uur per week (net zoals in het 
reguliere driejarige traject) en in het tweede jaar van 28 uur per 
week (uitgaande van 40 studieweken per jaar).

1  De Masteropleiding Pelvic Physical Therapy hebben niet een reguliere werkeis zoals genoemd in de tekst. Deelnemers aan deze opleiding hebben naast 
een stage van 80 uur tijdens de opleiding een verlengde arm constructie van 80 uur na afronding van de laatste toetsing.

Programma
Alle varianten van de masteropleiding hebben dezelfde 
onderwijsmodules. Hierin maken we onderscheid tussen 
specialistische en generieke modules.

De specialistische modules hebben met name inhoud die je op de 
werkvloer gaat toepassen. De specialistische modules hebben een 
duidelijke opbouw waarin je voortborduurt op de eerder doorlopen 
module. De volgorde en inhoud zijn hierbij als volgt:

+ Visie, Modellen & Doelgroep (VMD, 20 weken)
 -  Hierin leg je de basis van hoe je naar de specialistische 

doelgroep kijkt

+ Screening & Diagnostiek (S&D, 20 weken)
 -  Hierin ontwikkel je jezelf in de specialistische 

vakinhoudelijke onderzoeksmethoden

+ Interventie & Evaluatie (I&E, 20 weken)
 -  Hierin ontwikkel je jezelf in het opstellen van 

behandelplannen en het evalueren van behandeltrajecten 
bij de specialistische doelgroep

De generieke modules betreffen modules die je je daarnaast als 
MSc. fysiotherapeut eigen moet maken. Dit zijn modules die meer 
op zichzelf staan. We maken hierin onderscheid tussen:

+ Persoonlijk Leiderschap (PL, 10 weken)
 - Hierin kijk je naar jezelf als professional 

+ Evidence Based Practise (EBP, 10 weken)
 - Hierin komen verschillende onderzoeksvarianten aan bod

+ Projectplan (PP, 10 weken)
 -  Hierin doe je vooronderzoek je thesisonderwerp en maak je 

een planning voor het uitvoeren van je thesis

+ Afstudeerproject (AP, 30 weken)
 - Hierin schrijf je de masterthesis
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Opbouw
De reguliere drie jarige masteropleiding heeft onderstaande 
opbouw. Kenmerkend van deze drie jarige variant is dat er over 
de hele looptijd een studiebelasting van 14 uur per week is. 
Vanaf het tweede jaar, bij de start van de module Screening & 
Diagnostiek, is er een werkeis van 8 uur. Dit houdt in dat je zelf 
organiseert dat je bij de start van de opleiding 8 uur per week als 
gespecialiseerd fysiotherapeut i.o. met de doelgroep werkt. Voor 
de Masteropleiding Bekkenfysiotherapie geldt deze werkeis niet.2 
De hele opleiding vindt plaats op één leslocatie. Het startmoment 
is bepalend voor welke leslocatie dit is. Meer informatie hierover 
vind je op www.avansplus.nl. 

PL EBP VMD S&D I&E
Project-

plan
Afstudeer-

project

inleveren 
Project-
voorstel

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Bij de twee jarige variant van de masteropleiding vinden de 
modules uit het tweede en derde jaar tegelijk plaats. Concreet 
betekent dit dat je gelijktijdig je thesisonderzoek en de twee 
specialistische modules Screening & Diagnostiek en Interventie 
& Evaluatie doorloopt. Na het eerste halfjaar, bij de start van de 
module Visie, Modellen & Doelgroep, is er een werkeis van 12 uur. 
Voor de Masteropleiding Bekkenfysiotherapie geldt deze werkeis 
niet.2 Dit houdt in dat je zelf organiseert dat je bij de start van 
deze module 12 uur per week als gespecialiseerd fysiotherapeut 
i.o. met de doelgroep werkt. De hele opleiding vindt plaats op één 
leslocatie. Het startmoment is bepalend voor welke leslocatie dit 
is. Meer informatie hierover vind je op www.avansplus.nl.

PL EBP VMD S&D I&E

inleveren 
Projectvoorstel

Project-
plan

Afstudeerproject

Jaar 1 

studiebelasting is 14 uur per week

Jaar 2

studiebelasting is 28 uur per week

2  De Masteropleiding Pelvic Physical Therapy hebben niet een reguliere werkeis zoals genoemd in de tekst. Deelnemers aan deze opleiding hebben naast 
een stage van 80 uur tijdens de opleiding een verlengde arm constructie van 80 uur na afronding van de laatste toetsing.

Bij de anderhalf jarige variant van de masteropleiding lopen de 
generieke modules en de specialistische modules gelijktijdig. Bij 
de start van de opleiding is er meteen een werkeis van 12 uur. Dit 
houdt in dat je zelf organiseert dat je bij de start van de opleiding 
12 uur per week als gespecialiseerd fysiotherapeut i.o. met de 
doelgroep werkt. Voor de Masteropleiding Bekkenfysiotherapie 
geldt deze werkeis niet.2 De hele opleiding vindt plaats op twee 
leslocaties, waarvan een de hoofdlocatie is waar je de meeste 
lesactiviteiten hebt. Meer informatie hierover vind je op 
www.avansplus.nl.

PL EBP Projectplan Afstudeerproject

VMD S&D I&E

1e half jaar 2e jaar

inleveren 
Projectvoorstel

Individueel gesprek
Voordat je start plannen we een individueel gesprek tussen jou 
en de opleidingsmanager om samen te kijken of de opleiding 
en de gekozen variant hiervan goed bij je passen. Daarnaast 
is het uiteraard belangrijk om af te stemmen of wederzijdse 
verwachtingen op elkaar aansluiten.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijving
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl.  
Op de site kun je jezelf tevens inschrijven voor de opleiding. De 
fysiotherapie masteropleidingen van Avans+ starten tweemaal per 
jaar (februari en september). Dit om studeren flexibel te maken en 
te houden. Je kan op deze manier dus op 2 momenten per jaar 
starten én afstuderen. Zo kies je het meest geschikte moment om 
verder te bouwen aan goede zorg voor jouw patiënt.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompanytraject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of via info@avansplus.nl.

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten

3-jarig traject

Master Geriatric
Physical Therapy 

bereik meer

Inleiding
In deze master leer je hoe je geriatrische patiënten adequaat 
fysiotherapeutisch kunt onderzoeken en behandelen. In onze visie 
en vanuit wetenschappelijke evidentie, vormen functioneel oefenen 
en trainen de belangrijkste pijlers hiervoor. Als fysiotherapeut ben 
je de aangewezen persoon om het functiebehoud en -herstel van 
ouderen op een effectieve en juiste wijze te begeleiden.

Iets voor jou?
Je bent gediplomeerd fysiotherapeut en je wil je specialiseren 
in fysiotherapeutische zorg voor ouderen. Je werkt al met deze 
doelgroep in de 1e of 2e lijn of wilt dit gaan doen. Tijdens het 2e 
jaar van de opleiding is werken met de doelgroep een vereiste. 
Het taakgericht oefenen en trainen staat hier centraal. Ben je 
al master of heb je relevante werkervaring meld je dan bij de 
opleidingsmanager om samen te kijken naar het meest efficiënte 
ontwikkeltraject voor jou.

i
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Programma

Jaar 1

Module Inhoud Beroepsproducten Ec Weken

1 
Persoonlijk Leiderschap

 + Samenwerken
 + Reflecteren 
 + Intervisie
 + Communicatie
 + Profileren 

 + Portret
 + Effectieve communicatie
 + Ontwikkelkracht

5 10

2
Evidence Based Practice

 + Kwalitatief onderzoek en productontwikkeling
 + Kwantitatief onderzoek
 + Project uitvoering 
 + Systematisch literatuur zoeken

 + Artikel kwantitatief onderzoek
 + Artikel kwalitatief onderzoek

5 10

3 
Visie, Modellen & 
Doelgroep

 + Klinisch redeneren
 + Didactiek, Agogiek
 + Motor Control/Learning
 + Functioneel Oefenen/Trainen 
 + Positieve gezondheid
 + Zelfmanagement  
 + Pathofysiologie 
 + Psychosociale factoren
 + Primaire preventie

 + Casus 10 20

Jaar 2

4
Screening & Diagnostiek 

 + Screening   
 + Diagnostiek 
 + Multidisciplinariteit 
 + Pathofysiologie
 + Zelfregie
 + Klinisch redeneren

 + Casus 10 20

5
Interventie & Evaluatie

 + Opstellen behandelplan
 + Communicatie naar  cliëntsysteem en  

stakeholders
 + PROMS 
 + Evidence based interventie
 + Klinisch redeneren
 + Multidisciplinariteit 
 + Kritische evaluatie 
 + Pathofysiologie

 + Casus 10 20

Jaar 3

6
Projectplan

 + Onderzoeksdesign 
 + Onderzoeksmethodiek
 + Projectmatig werken

 + Projectplan 5 10

7
Afstudeer project

 + Statistiek 
 + Onderzoeksvaardigheden
 + Wetenschappelijk schrijven

 + Thesis en poster
 + Presentatie en verdediging

15 30

i
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Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompanytraject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of via info@avansplus.nl.

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus

Werkvorm
Deze masteropleiding geriatriefysiotherapie wordt in een 
vernieuwde vorm aangeboden en dit betekent dat je minder 
klassikale bijeenkomsten hebt. Dit zorgt er uiteraard voor dat je 
minder reiskosten en reistijd kwijt bent. In deze master gebruiken 
we blended learning. Dit is een mix van didactische vormen 
waardoor je in staat wordt gesteld effectiever en efficiënter het 
opleidingstraject te doorlopen. Dankzij deze manier van werken 
leer je nog meer dan voorheen in en van de praktijk. Denk 
bijvoorbeeld aan onderwijsvormen als werkplekleren, intervisie, 
supervisie, online learning, coaching en interactieve colleges. 

Individueel gesprek 
Voordat je start, plannen we een individueel gesprek tussen jou en 
de opleidingsmanager om samen te kijken of de opleiding bij je 
past. Daarnaast is het uiteraard belangrijk om af te stemmen of 
wederzijdse verwachtingen op elkaar aansluiten. 

Toetsing 
Ook de toetsing sluit aan bij de praktijk. Dit betekent geen 
kennistoetsen, maar opdrachten uitwerken aan de hand van 
casuïstiek en tijdens jouw werk patiënten volgen en daar 
opdrachten over maken. Daarbij leer je ook van het meekijken bij 
een collega-deelnemer en geef je elkaar feedback. Je bespaart 
met deze aanpak essentiële tijd die je in je praktijk aan patiënten 
kunt besteden. 

Docenten 
De opleiding wordt begeleid door deskundige docenten die 
allemaal ook in de praktijk werkzaam zijn. Het zijn specialisten in 
hun vakgebied. Onze docenten hebben een groot enthousiasme 
om de kennis van hun vakgebied over te dragen!

Studiebelasting
De masteropleiding geriatriefysiotherapie duurt 3 jaar. Het gaat 
dan om een totale studielast van 60 EC (oftewel 1.680 uur). Deze 
master is ingedeeld in kwartalen van 140 uur en het is grotendeels 
aan jezelf wanneer je deze uren maakt. We organiseren slechts 
eenmaal per maand een klassikale bijeenkomst en daarnaast 
wordt er gewerkt in groepen. Het werken in groepen hoeft niet op 
locatie. Jij en jouw mededeelnemers kunnen dus gemakkelijk een 
bijeenkomst plannen in jullie eigen regio.

Diploma
Als je de masteropleiding geriatriefysiotherapie succesvol 
hebt afgerond, ontvang je het getuigschrift Master of Geriatric 
Physical Therapy. Aan jou wordt dan de graad Master of 
Science toegekend. De masteropleiding geriatriefysiotherapie 
is geaccrediteerd door de NVAO. Na het behalen van deze 
mastergraad kun je je inschrijven in het betreffende deelregister 
van het KwaliteitsRegister Fysiotherapie (KRF-NL). Bekijk voor het 
puntenbeleid t.a.v. je registratie de site van het KNGF.

Resultaat
Na de masteropleiding geriatriefysiotherapie kun je op basis 
van klinisch redeneren voor en met jouw patiënt onderbouwde 
keuzes maken. Je werkt altijd binnen de driehoek evidence-based 
practice, patient values en eigen expertise.

Een uniek verkort traject
Avans+ heeft een uniek traject waarmee het mogelijk is om in 
slechts 1,5 jaar een 2e volledige master te behalen in plaats 
van de reguliere 3 jaar. Dit master na master traject is mogelijk 
wanneer je aan kan tonen dat je reeds een mastertitel hebt 
behaald aan een NVAO erkende gespecialiseerde master 
fysiotherapie, maar enkel de specialistische inhoud van een ander 
domein nog mist. Het programma bestaat dan uit de module 3 
t/m 5 van de Specialized Physical Therapy.
Er is ook een verkort traject mogelijk wanneer je al gespecialiseerd 
fysiotherapeut bent en als zodanig geregistreerd staat, maar 
je masterdiploma nog graag wilt behalen. In dit verkorte 
mastertraject leer je je bekwamen in het proces van klinisch 
redeneren. Daarnaast sla je een brug tussen wetenschap en 
praktijk om bij te dragen aan nog betere zorg voor je cliënten.
Wil je meer informatie over een van deze varianten? Neem dan 
contact op met de opleidingsmanager.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun je jezelf tevens inschrijven voor de opleiding. De 
fysiotherapie masteropleidingen van Avans+ starten niet eenmaal 
maar tweemaal per jaar (februari en september). Dit om studeren 
flexibel te maken en te houden. Je kan op deze manier dus op 2 
momenten per jaar starten én afstuderen. Zo kies je het meest 
geschikte moment om verder te bouwen aan goede zorg voor 
jouw patiënt.

De fysiotherapie masteropleidingen van Avans+ starten niet 
eenmaal maar tweemaal per jaar (februari en september). Dit 
om studeren flexibel te maken en te houden. Je kan op deze 
manier dus op 2 momenten per jaar starten én afstuderen. 
Zo kies je het meest geschikte moment om verder te bouwen 
aan goede zorg voor je patiënt.
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten

Versneld traject

Master Geriatric
Physical Therapy 

bereik meer

Inleiding
De versnelde mastertrajecten van onze Masters Specialized 
Physical Therapy zijn inhoudelijk precies hetzelfde als het reguliere 
driejarige traject maar dan aangeboden in een anderhalf jarige en 
twee jarige variant. 

We bieden deze versnelde trajecten voor al onze 
uitstroomrichtingen binnen de fysiotherapie:
+ Master Pelvic Physical Therapy
+ Master Pediatric Physical Therapy
+ Master Geriatric Physical Therapy
+ Master Oncologic Physical Therapy
+ Master Psychosomatic Physical Therapy

Je volgt als deelnemer dezelfde modules, dezelfde lessen, neemt 
deel aan dezelfde toetsing en krijgt les van dezelfde docenten 
als in het reguliere driejarige traject. Na afloop bereik je hetzelfde 
resultaat, een MSc. in de fysiotherapie, en ontvang je hetzelfde 
diploma als bij het driejarige traject. 

i
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Iets voor jou?
Je bent gediplomeerd fysiotherapeut (of bijna afgestudeerd) en je 
wilt jezelf graag verder specialiseren in fysiotherapeutische zorg. 
Je toont ambitie en wilt dit vol gas doen. Je kan goed plannen en 
het lukt je om (in ieder geval gedurende één studiejaar) 28 uur per 
week vrij te maken voor studieactiviteiten. Onder een studiejaar 
verstaan we bij Avans+ een periode van 40 weken. Ook lukt het je 
om meteen bij de start óf een half jaar na de start 12 uur per week 
als gespecialiseerde fysiotherapeut i.o. te werken met de beoogde 
doelgroep (dit geldt niet voor de deelnemers aan de versnelde 
Master Pelvic Physical Therapy ).1

Studiebelasting 
In totaal kan je de masteropleiding in anderhalf jaar, twee jaar of 
drie jaar doorlopen. De totale studielast is voor alle varianten 60 
EC, oftewel 1680 uur. 

Bij de anderhalf jarige variant van de masteropleiding is er een 
gemiddelde studiebelasting van 28 uur per week (uitgaande van 
40 studieweken per jaar). Het is in principe grotendeels aan jezelf 
wanneer je deze uren maakt want er vindt gemiddeld maar twee – 
á driemaal per maand een klassikale bijeenkomst plaats. 

Bij de twee jarige variant van de masteropleiding is er het eerste 
jaar een studiebelasting van 14 uur per week (net zoals in het 
reguliere driejarige traject) en in het tweede jaar van 28 uur per 
week (uitgaande van 40 studieweken per jaar).

1  De Masteropleiding Pelvic Physical Therapy hebben niet een reguliere werkeis zoals genoemd in de tekst. Deelnemers aan deze opleiding hebben naast 
een stage van 80 uur tijdens de opleiding een verlengde arm constructie van 80 uur na afronding van de laatste toetsing.

Programma
Alle varianten van de masteropleiding hebben dezelfde 
onderwijsmodules. Hierin maken we onderscheid tussen 
specialistische en generieke modules.

De specialistische modules hebben met name inhoud die je op de 
werkvloer gaat toepassen. De specialistische modules hebben een 
duidelijke opbouw waarin je voortborduurt op de eerder doorlopen 
module. De volgorde en inhoud zijn hierbij als volgt:

+ Visie, Modellen & Doelgroep (VMD, 20 weken)
 -  Hierin leg je de basis van hoe je naar de specialistische 

doelgroep kijkt

+ Screening & Diagnostiek (S&D, 20 weken)
 -  Hierin ontwikkel je jezelf in de specialistische 

vakinhoudelijke onderzoeksmethoden

+ Interventie & Evaluatie (I&E, 20 weken)
 -  Hierin ontwikkel je jezelf in het opstellen van 

behandelplannen en het evalueren van behandeltrajecten 
bij de specialistische doelgroep

De generieke modules betreffen modules die je je daarnaast als 
MSc. fysiotherapeut eigen moet maken. Dit zijn modules die meer 
op zichzelf staan. We maken hierin onderscheid tussen:

+ Persoonlijk Leiderschap (PL, 10 weken)
 - Hierin kijk je naar jezelf als professional 

+ Evidence Based Practise (EBP, 10 weken)
 - Hierin komen verschillende onderzoeksvarianten aan bod

+ Projectplan (PP, 10 weken)
 -  Hierin doe je vooronderzoek je thesisonderwerp en maak je 

een planning voor het uitvoeren van je thesis

+ Afstudeerproject (AP, 30 weken)
 - Hierin schrijf je de masterthesis
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Opbouw
De reguliere drie jarige masteropleiding heeft onderstaande 
opbouw. Kenmerkend van deze drie jarige variant is dat er over 
de hele looptijd een studiebelasting van 14 uur per week is. 
Vanaf het tweede jaar, bij de start van de module Screening & 
Diagnostiek, is er een werkeis van 8 uur. Dit houdt in dat je zelf 
organiseert dat je bij de start van de opleiding 8 uur per week als 
gespecialiseerd fysiotherapeut i.o. met de doelgroep werkt. Voor 
de Masteropleiding Bekkenfysiotherapie geldt deze werkeis niet.2 
De hele opleiding vindt plaats op één leslocatie. Het startmoment 
is bepalend voor welke leslocatie dit is. Meer informatie hierover 
vind je op www.avansplus.nl. 

PL EBP VMD S&D I&E
Project-

plan
Afstudeer-

project

inleveren 
Project-
voorstel

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Bij de twee jarige variant van de masteropleiding vinden de 
modules uit het tweede en derde jaar tegelijk plaats. Concreet 
betekent dit dat je gelijktijdig je thesisonderzoek en de twee 
specialistische modules Screening & Diagnostiek en Interventie 
& Evaluatie doorloopt. Na het eerste halfjaar, bij de start van de 
module Visie, Modellen & Doelgroep, is er een werkeis van 12 uur. 
Voor de Masteropleiding Bekkenfysiotherapie geldt deze werkeis 
niet.2 Dit houdt in dat je zelf organiseert dat je bij de start van 
deze module 12 uur per week als gespecialiseerd fysiotherapeut 
i.o. met de doelgroep werkt. De hele opleiding vindt plaats op één 
leslocatie. Het startmoment is bepalend voor welke leslocatie dit 
is. Meer informatie hierover vind je op www.avansplus.nl.

PL EBP VMD S&D I&E

inleveren 
Projectvoorstel

Project-
plan

Afstudeerproject

Jaar 1 

studiebelasting is 14 uur per week

Jaar 2

studiebelasting is 28 uur per week

2  De Masteropleiding Pelvic Physical Therapy hebben niet een reguliere werkeis zoals genoemd in de tekst. Deelnemers aan deze opleiding hebben naast 
een stage van 80 uur tijdens de opleiding een verlengde arm constructie van 80 uur na afronding van de laatste toetsing.

Bij de anderhalf jarige variant van de masteropleiding lopen de 
generieke modules en de specialistische modules gelijktijdig. Bij 
de start van de opleiding is er meteen een werkeis van 12 uur. Dit 
houdt in dat je zelf organiseert dat je bij de start van de opleiding 
12 uur per week als gespecialiseerd fysiotherapeut i.o. met de 
doelgroep werkt. Voor de Masteropleiding Bekkenfysiotherapie 
geldt deze werkeis niet.2 De hele opleiding vindt plaats op twee 
leslocaties, waarvan een de hoofdlocatie is waar je de meeste 
lesactiviteiten hebt. Meer informatie hierover vind je op 
www.avansplus.nl.

PL EBP Projectplan Afstudeerproject

VMD S&D I&E

1e half jaar 2e jaar

inleveren 
Projectvoorstel

Individueel gesprek
Voordat je start plannen we een individueel gesprek tussen jou 
en de opleidingsmanager om samen te kijken of de opleiding 
en de gekozen variant hiervan goed bij je passen. Daarnaast 
is het uiteraard belangrijk om af te stemmen of wederzijdse 
verwachtingen op elkaar aansluiten.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijving
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl.  
Op de site kun je jezelf tevens inschrijven voor de opleiding. De 
fysiotherapie masteropleidingen van Avans+ starten tweemaal per 
jaar (februari en september). Dit om studeren flexibel te maken en 
te houden. Je kan op deze manier dus op 2 momenten per jaar 
starten én afstuderen. Zo kies je het meest geschikte moment om 
verder te bouwen aan goede zorg voor jouw patiënt.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompanytraject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of via info@avansplus.nl.

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten

3-jarig traject

Master
Psychosomatic 
Physical Therapy

bereik meer

Inleiding
In deze master psychosomatiek leer je hoe je cliënten met 
(complexe) psychosomatische problematiek adequaat kan 
onderzoeken en behandelen. Je leert hoe de verschillende 
aspecten binnen het biopsychosociale domein elkaar beïnvloeden 
en hoe je hier het beste mee om kan gaan, met altijd het lichaam 
als uitgangspunt. Het opbouwen van een goede therapeutische 
relatie en het contact met andere disciplines zullen binnen de 
opleiding een prominente plek innemen.  

Iets voor jou?
Je bent gediplomeerd fysiotherapeut en je wilt je specialiseren 
in fysiotherapeutische zorg voor cliënten met psychosomatische 
klachten. Je werkt al met deze doelgroep in de 1e of 2e lijn of 
wilt dit gaan doen. Tijdens het 2e jaar van de opleiding is werken 
met de doelgroep een vereiste. Het taakgericht oefenen en 
trainen staat hier centraal. Ben je al master of heb je relevante 
werkervaring meld je dan bij de opleidingsmanager om samen te 
kijken naar het meest efficiënte ontwikkeltraject voor jou.
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Programma

Jaar 1

Module Inhoud Beroepsproducten Ec Weken

Persoonlijk Leiderschap  + Samenwerken
 + Reflecteren 
 + Intervisie
 + Communicatie
 + Profileren 

 + Portret
 + Effectieve communicatie
 + Ontwikkelkracht

5 10

Evidence Based Practice  + Kwalitatief onderzoek en productontwikkeling
 + Kwantitatief onderzoek
 + Project uitvoering 
 + Systematisch literatuur zoeken

 + Artikel kwantitatief onderzoek
 + Artikel kwalitatief onderzoek

5 10

Behandeling chronische 
pijn

 + Functioneel Oefenen en Trainen
 + Zelfmanagement
 + Pathofysiologie (beeldvorming, vermoeidheid)
 + Psychosociale factoren en primaire preventie

 + Casus 5 10

Visie, Modellen en 
Doelgroep

 + Klinisch redeneren
 + Didactiek, Agogiek, Methodiek
 + Pathofysiologie (beeldvorming, vermoeidheid)

 + Casustoets 5 10

Jaar 2

Screening & Diagnostiek  + Screening   
 + Diagnostiek 
 + Multidisciplinariteit 
 + Pathofysiologie
 + Zelfregie
 + Klinisch redeneren

 + Casus 10 20

Interventie & Evaluatie  + Opstellen behandelplan
 + Communicatie naar  cliëntsysteem en  

stakeholders
 + PROMS 
 + Evidence based interventie
 + Klinisch redeneren
 + Multidisciplinariteit 
 + Kritische evaluatie 
 + Pathofysiologie

 + Casus 10 20

Jaar 3

Projectplan  + Onderzoeksdesign 
 + Onderzoeksmethodiek
 + Projectmatig werken

 + Projectplan 5 10

Afstudeer project  + Statistiek 
 + Onderzoeksvaardigheden
 + Wetenschappelijk schrijven

 + Thesis en poster
 + Presentatie en verdediging

15 30

i
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Werkvorm
Deze masteropleiding psychosomatische fysiotherapie wordt 
aangeboden volgens de nieuwste onderwijskundige inzichten. 
Door de afgewogen mix van didactische werkvormen in, zoals 
dat heet, Blended learning (online social learning, klassikale 
bijeenkomsten en werkleren) word je in staat gesteld effectiever en 
efficiënter je leerdoelen te behalen. Je krijgt online en tijdens de 
klassikale bijeenkomsten de begeleiding die nodig is en integreert 
het geleerde direct in de praktijk.

Studiebelasting
De masteropleiding psychosomatische fysiotherapie duurt 
3 jaar. Het gaat dan om een totale studielast van 60 EC 
(oftewel 1.680 uur). Deze master is ingedeeld in kwartalen 
van 140 uur en het is grotendeels aan jezelf wanneer je deze 
uren maakt. We organiseren gemiddeld eenmaal per maand 
een klassikale bijeenkomst en daarnaast wordt er gewerkt in 
groepen. Het werken in groepen hoeft niet op locatie. Jij en jouw 
mededeelnemers kunnen dus gemakkelijk een bijeenkomst 
plannen in jullie eigen regio wanneer dat voor jullie uitkomt.

Diploma
Als je deze master psychosomatische fysiotherapie succesvol 
hebt afgerond, ontvang je het getuigschrift Master Psychosomatic 
Physical Therapy. Aan jou wordt dan de graad Master of Science 
toegekend. De masteropleiding psychosomatische fysiotherapie 
is geaccrediteerd door de NVAO en we zijn met de NFP in gesprek 
voor toelating tot het deelregister fysiotherapie volgens de 
psychosomatiek. 

Deze master levert punten op voor het register van Kwaliteitshuis 
Fysiotherapie. Per afgerond jaar worden 24 punten toegekend, 
met een bonus van 50 punten bij het behalen van het diploma.   

Resultaat
Na de masteropleiding psychosomatische fysiotherapie kun je op 
basis van klinisch redeneren voor en met jouw cliënt onderbouwde 
keuzes maken. Je werkt altijd volgens evidence-based practice 
(EBP): binnen de driehoek wetenschappelijk bewijs, client values 
en eigen expertise.

Een uniek verkort traject
Avans+ heeft een uniek traject waarmee het mogelijk is om in 
slechts 1,5 jaar een 2e volledige master te behalen in plaats 
van de reguliere 3 jaar. Dit master na master traject is mogelijk 
wanneer je aan kan tonen dat je reeds een mastertitel hebt 
behaald aan een NVAO erkende gespecialiseerde master 
fysiotherapie, maar enkel de specialistische inhoud van een ander 
domein nog mist. Het programma bestaat dan uit de module 3 
t/m 5 van de Specialized Physical Therapy.
 
Er is ook een verkort traject mogelijk wanneer je al gespecialiseerd 
fysiotherapeut bent en als zodanig geregistreerd staat, maar 
je masterdiploma nog graag wilt behalen. In dit verkorte 
mastertraject leer je je bekwamen in het proces van klinisch 
redeneren. Daarnaast sla je een brug tussen wetenschap en 
praktijk om bij te dragen aan nog betere zorg voor je cliënten.
 
Wil je meer informatie over een van deze varianten? Neem dan 
contact op met de opleidingsmanager.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in Breda. Je vindt de startdata op 
www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun je je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompanytraject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of via info@avansplus.nl.

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus

De fysiotherapie masteropleidingen van Avans+ starten niet 
eenmaal maar tweemaal per jaar (februari en september). Dit 
om studeren flexibel te maken en te houden. Je kan op deze 
manier dus op 2 momenten per jaar starten én afstuderen. 
Zo kies je het meest geschikte moment om verder te bouwen 
aan goede zorg voor je patiënt.
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten

Versneld traject

Master
Psychosomatic 
Physical Therapy

bereik meer

Inleiding
De versnelde mastertrajecten van onze Masters Specialized 
Physical Therapy zijn inhoudelijk precies hetzelfde als het reguliere 
driejarige traject maar dan aangeboden in een anderhalf jarige en 
twee jarige variant. 

We bieden deze versnelde trajecten voor al onze 
uitstroomrichtingen binnen de fysiotherapie:
+ Master Pelvic Physical Therapy
+ Master Pediatric Physical Therapy
+ Master Geriatric Physical Therapy
+ Master Oncologic Physical Therapy
+ Master Psychosomatic Physical Therapy

Je volgt als deelnemer dezelfde modules, dezelfde lessen, neemt 
deel aan dezelfde toetsing en krijgt les van dezelfde docenten 
als in het reguliere driejarige traject. Na afloop bereik je hetzelfde 
resultaat, een MSc. in de fysiotherapie, en ontvang je hetzelfde 
diploma als bij het driejarige traject. 

i
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Iets voor jou?
Je bent gediplomeerd fysiotherapeut (of bijna afgestudeerd) en je 
wilt jezelf graag verder specialiseren in fysiotherapeutische zorg. 
Je toont ambitie en wilt dit vol gas doen. Je kan goed plannen en 
het lukt je om (in ieder geval gedurende één studiejaar) 28 uur per 
week vrij te maken voor studieactiviteiten. Onder een studiejaar 
verstaan we bij Avans+ een periode van 40 weken. Ook lukt het je 
om meteen bij de start óf een half jaar na de start 12 uur per week 
als gespecialiseerde fysiotherapeut i.o. te werken met de beoogde 
doelgroep (dit geldt niet voor de deelnemers aan de versnelde 
Master Pelvic Physical Therapy ).1

Studiebelasting 
In totaal kan je de masteropleiding in anderhalf jaar, twee jaar of 
drie jaar doorlopen. De totale studielast is voor alle varianten 60 
EC, oftewel 1680 uur. 

Bij de anderhalf jarige variant van de masteropleiding is er een 
gemiddelde studiebelasting van 28 uur per week (uitgaande van 
40 studieweken per jaar). Het is in principe grotendeels aan jezelf 
wanneer je deze uren maakt want er vindt gemiddeld maar twee – 
á driemaal per maand een klassikale bijeenkomst plaats. 

Bij de twee jarige variant van de masteropleiding is er het eerste 
jaar een studiebelasting van 14 uur per week (net zoals in het 
reguliere driejarige traject) en in het tweede jaar van 28 uur per 
week (uitgaande van 40 studieweken per jaar).

1  De Masteropleiding Pelvic Physical Therapy hebben niet een reguliere werkeis zoals genoemd in de tekst. Deelnemers aan deze opleiding hebben naast 
een stage van 80 uur tijdens de opleiding een verlengde arm constructie van 80 uur na afronding van de laatste toetsing.

Programma
Alle varianten van de masteropleiding hebben dezelfde 
onderwijsmodules. Hierin maken we onderscheid tussen 
specialistische en generieke modules.

De specialistische modules hebben met name inhoud die je op de 
werkvloer gaat toepassen. De specialistische modules hebben een 
duidelijke opbouw waarin je voortborduurt op de eerder doorlopen 
module. De volgorde en inhoud zijn hierbij als volgt:

+ Visie, Modellen & Doelgroep (VMD, 20 weken)
 -  Hierin leg je de basis van hoe je naar de specialistische 

doelgroep kijkt

+ Screening & Diagnostiek (S&D, 20 weken)
 -  Hierin ontwikkel je jezelf in de specialistische 

vakinhoudelijke onderzoeksmethoden

+ Interventie & Evaluatie (I&E, 20 weken)
 -  Hierin ontwikkel je jezelf in het opstellen van 

behandelplannen en het evalueren van behandeltrajecten 
bij de specialistische doelgroep

De generieke modules betreffen modules die je je daarnaast als 
MSc. fysiotherapeut eigen moet maken. Dit zijn modules die meer 
op zichzelf staan. We maken hierin onderscheid tussen:

+ Persoonlijk Leiderschap (PL, 10 weken)
 - Hierin kijk je naar jezelf als professional 

+ Evidence Based Practise (EBP, 10 weken)
 - Hierin komen verschillende onderzoeksvarianten aan bod

+ Projectplan (PP, 10 weken)
 -  Hierin doe je vooronderzoek je thesisonderwerp en maak je 

een planning voor het uitvoeren van je thesis

+ Afstudeerproject (AP, 30 weken)
 - Hierin schrijf je de masterthesis
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Opbouw
De reguliere drie jarige masteropleiding heeft onderstaande 
opbouw. Kenmerkend van deze drie jarige variant is dat er over 
de hele looptijd een studiebelasting van 14 uur per week is. 
Vanaf het tweede jaar, bij de start van de module Screening & 
Diagnostiek, is er een werkeis van 8 uur. Dit houdt in dat je zelf 
organiseert dat je bij de start van de opleiding 8 uur per week als 
gespecialiseerd fysiotherapeut i.o. met de doelgroep werkt. Voor 
de Masteropleiding Bekkenfysiotherapie geldt deze werkeis niet.2 
De hele opleiding vindt plaats op één leslocatie. Het startmoment 
is bepalend voor welke leslocatie dit is. Meer informatie hierover 
vind je op www.avansplus.nl. 

PL EBP VMD S&D I&E
Project-

plan
Afstudeer-

project

inleveren 
Project-
voorstel

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Bij de twee jarige variant van de masteropleiding vinden de 
modules uit het tweede en derde jaar tegelijk plaats. Concreet 
betekent dit dat je gelijktijdig je thesisonderzoek en de twee 
specialistische modules Screening & Diagnostiek en Interventie 
& Evaluatie doorloopt. Na het eerste halfjaar, bij de start van de 
module Visie, Modellen & Doelgroep, is er een werkeis van 12 uur. 
Voor de Masteropleiding Bekkenfysiotherapie geldt deze werkeis 
niet.2 Dit houdt in dat je zelf organiseert dat je bij de start van 
deze module 12 uur per week als gespecialiseerd fysiotherapeut 
i.o. met de doelgroep werkt. De hele opleiding vindt plaats op één 
leslocatie. Het startmoment is bepalend voor welke leslocatie dit 
is. Meer informatie hierover vind je op www.avansplus.nl.

PL EBP VMD S&D I&E

inleveren 
Projectvoorstel

Project-
plan

Afstudeerproject

Jaar 1 

studiebelasting is 14 uur per week

Jaar 2

studiebelasting is 28 uur per week

2  De Masteropleiding Pelvic Physical Therapy hebben niet een reguliere werkeis zoals genoemd in de tekst. Deelnemers aan deze opleiding hebben naast 
een stage van 80 uur tijdens de opleiding een verlengde arm constructie van 80 uur na afronding van de laatste toetsing.

Bij de anderhalf jarige variant van de masteropleiding lopen de 
generieke modules en de specialistische modules gelijktijdig. Bij 
de start van de opleiding is er meteen een werkeis van 12 uur. Dit 
houdt in dat je zelf organiseert dat je bij de start van de opleiding 
12 uur per week als gespecialiseerd fysiotherapeut i.o. met de 
doelgroep werkt. Voor de Masteropleiding Bekkenfysiotherapie 
geldt deze werkeis niet.2 De hele opleiding vindt plaats op twee 
leslocaties, waarvan een de hoofdlocatie is waar je de meeste 
lesactiviteiten hebt. Meer informatie hierover vind je op 
www.avansplus.nl.

PL EBP Projectplan Afstudeerproject

VMD S&D I&E

1e half jaar 2e jaar

inleveren 
Projectvoorstel

Individueel gesprek
Voordat je start plannen we een individueel gesprek tussen jou 
en de opleidingsmanager om samen te kijken of de opleiding 
en de gekozen variant hiervan goed bij je passen. Daarnaast 
is het uiteraard belangrijk om af te stemmen of wederzijdse 
verwachtingen op elkaar aansluiten.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijving
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl.  
Op de site kun je jezelf tevens inschrijven voor de opleiding. De 
fysiotherapie masteropleidingen van Avans+ starten tweemaal per 
jaar (februari en september). Dit om studeren flexibel te maken en 
te houden. Je kan op deze manier dus op 2 momenten per jaar 
starten én afstuderen. Zo kies je het meest geschikte moment om 
verder te bouwen aan goede zorg voor jouw patiënt.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompanytraject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of via info@avansplus.nl.

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten

Masterclass
Behandeling 
chronische pijn 

bereik meer

Inleiding
Volgens de Europese pijnfederatie EFIC zullen problemen rondom 
chronische pijn in de nabije toekomst verder groeien. Onderzoek 
toont namelijk nu al aan dat 1 op de 5 mensen te maken krijgt 
met chronische pijn. Op het gebied van financiële impact en het 
negatieve effect dat chronische pijn heeft op de kwaliteit van leven 
van de cliënt en diens omgeving, wordt chronische pijn zelfs in 
dezelfde categorie geplaatst als cardiovasculaire aandoeningen 
en kanker. In combinatie met de invloed van psychosociale 
factoren en leefstijl maakt dit dat de specialisatie psychosomatiek 
binnen de fysiotherapie in opkomst is. 
Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van (chronische) pijn 
en behandelingen op psychosomatisch vlak heeft de laatste jaren 
een vlucht genomen. Er is steeds meer onderzoek dat aantoont 
dat behandelingen op psychosomatisch vlak tot positieve effecten 
leiden op de verschillende domeinen van positieve gezondheid. 
Binnen de masterclass Behandeling chronische pijn verdiep je 
je in verschillende behandelmethoden om zo deze complexe 
cliëntenpopulatie écht iets te kunnen bieden.
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Iets voor jou?
Je bent gediplomeerd fysiotherapeut en je wilt je volgens 
de nieuwste inzichten verdiepen en specialiseren in 
fysiotherapeutische zorg voor volwassenen met chronische 
pijn. Je wilt hierbij een maximaal en duurzaam effect van jouw 
behandelingen bereiken bij je cliënten. 
Mogelijk wil je hierna verder gaan met een volledige master 
psychosomatiek waarbij je dan al een masterclass hebt afgerond. 
Het is een pre als je al werkt met deze cliëntenpopulatie in de 1e 
of 2e lijn, maar dit is voor de masterclass Behandeling chronische 
pijn geen vereiste.

Programma
In deze masterclass gaan we in op de behandeling van cliënten 
met chronische pijn. Onderzoek wijst uit dat 1 op de 5 mensen 
te maken krijgt met chronische pijn. Hierbij kunnen de gevolgen 
voor het functioneren groot zijn. Verschillende neurofysiologische 
en psychologische factoren kunnen een rol spelen bij het 
ontwikkelen van chronische pijn. Maar welke factoren zijn dit, hoe 
kunnen we dit voorkomen en hoe gaan we hiermee om tijdens de 
behandeling? We zullen aandacht besteden aan de best evidence 
based behandelingen en deze koppelen aan casuistiek om zo 
praktijkgericht bezig te zijn. Op die manier kan het geleerde dus 
direct in het dagelijks werk worden toegepast. 

Bij chronische pijn is interventie gericht op de klacht minder 
aangewezen dan een interventie gericht op de omgang met de 
klachten om daarmee de kwaliteit van leven en het functioneren 
te vergroten. We bekijken hierbij welke rol positieve gezondheid 
kan spelen, nemen communicatie onder de loep en gaan in op de 
belangrijkste voorwaarden voor pijneducatie. 

Daarnaast gaan we in deze masterclass in op verschillende 
behandelmethoden, waarbij onderdelen van ACT naar voren 
komen en er bepaald wordt hoe graded activity en graded 
exposure op een effectieve manier ingezet kunnen worden. We 
bepalen welke rol biofeedback kan spelen, gaan in op multi- en 
interdisciplinaire samenwerking en we hebben aandacht voor 
terugvalpreventie.

Werkvorm
De masterclass Behandeling chronische pijn wordt aangeboden 
volgens de nieuwste onderwijskundige inzichten. Door de 
afgewogen mix van didactische werkvormen in zoals dat heet 
Blended learning (online social learning, klassikale bijeenkomsten 
en werkleren) word je in staat gesteld effectiever en efficiënter 
je leerdoelen te behalen. Je krijgt online en tijdens de klassikale 
bijeenkomsten de begeleiding die nodig is en integreert het 
geleerde direct in de praktijk. Ook de toetsing sluit aan bij de 
praktijk. Dit betekent geen kennistoets, maar opdrachten maken 
aan de hand van casuïstiek.
Ben je benieuwd wat het verschil is tussen Blended learning en 
klassiek onderwijs? Bekijk onze Blended learning informatiepagina 
met alle informatie over deze vorm: avansplus.nl/opleidingen/
fysiotherapie/blended-learning  

Studiebelasting
De masterclass Behandeling chronische pijn duurt 10 weken. De 
totale studielast is 5 EC oftewel 140 uur. Het is grotendeels aan 
jezelf wanneer je de uren maakt. 3 keer zal er een dagdeel een 
klassikale bijeenkomst zijn.

Diploma
Bij het succesvol afronden van deze masterclass ontvang je een 
certificaat. Accreditatie voor algemeen en specialistisch register 
wordt aangevraagd. 

Resultaat
Na de masterclass Behandeling chronische pijn kun je op 
basis van recente wetenschappelijke inzichten verschillende 
behandelmethodes effectief inzetten in de behandeling van 
chronische pijncliënten.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun je jezelf tevens inschrijven voor de opleiding. 

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompanytraject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of via info@avansplus.nl.

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten

Master 
na master 

bereik meer

Inleiding
Een trend binnen het fysiotherapie vakgebied is dat 
fysiotherapeuten na het volgen van een gespecialiseerde master 
fysiotherapie middels een verkort traject een tweede specialisatie 
op masterniveau willen behalen. Voor deze specialisatie biedt 
Avans+ het Master na master traject.

Iets voor jou?
Gedurende jouw werk als fysiotherapeut kan het voorkomen dat 
je in toenemende mate specialistische vragen krijgt op het terrein 
van andere disciplines dan waarin jij je hebt gespecialiseerd. 
Hierdoor kan de behoefte ontstaan om je ook op deze 
specialismen verder te ontwikkelen.
Bij Avans+ is het mogelijk om in een verkort traject een tweede 
specialisatietraject te doorlopen.
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Programma
Avans+ heeft een uniek traject waarmee het mogelijk is om in 
slechts 1,5 jaar een tweede volledige master te behalen in plaats 
van de reguliere 3 jaar. Het verkorte traject is mogelijk wanneer je 
aan kan tonen dat je reeds een mastertitel hebt behaald aan een 
NVAO erkende gespecialiseerde master fysiotherapie, maar enkel 
de specialistische inhoud van een ander domein nog mist. 

We bieden een Master na master traject aan voor de volgende 
domeinen:
+ Master na master Pediatric Physical Therapy (MPPT)  
+ Master na master Pelvic Physical Therapy (MPeIPT)  
+ Master na master Oncologic Physical Therapy (MOPT)  
+ Master na master Geriatric Physical Therapy (MGPT)  
+ Master na master Psychosomatic Physical Therapy (MPsPT) 

Het programma bestaat dan uit de module 3 t/m 5 van de 
Specialized Physical Therapy.

Werkvorm
De Master na master opleidingen worden aangeboden in 
een vernieuwde vorm wat betekent dat je minder klassikale 
bijeenkomsten hebt. Dit zorgt ervoor dat je minder reiskosten 
en reistijd kwijt bent. In deze masters wordt gebruik gemaakt 
van blended learning. Dit is een mix van didactische vormen 
waardoor je in staat wordt gesteld effectiever en efficiënter het 
opleidingstraject te doorlopen.

Dankzij deze manier van werken leer je nog meer dan voorheen 
in en van de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan onderwijsvormen 
als werkplekleren, intervisie, supervisie, online social learning, 
coaching en interactieve colleges.

Individueel gesprek
Voordat je start plannen we een individueel gesprek tussen jou en 
de opleidingsmanager om samen te kijken of de opleiding bij je 
past. Daarnaast is het uiteraard belangrijk om af te stemmen of 
wederzijdse verwachtingen op elkaar aansluiten.

Toetsing
De toetsing sluit aan bij de praktijk. Dit betekent geen pure 
kennistoetsen, maar opdrachten uitwerken aan de hand van 
casuïstiek en tijdens jouw werk patiënten volgen en daar 
opdrachten over maken. Daarbij leer je ook van het meekijken bij 
collega-deelnemers en geef je elkaar feedback. Je bespaart met 
deze aanpak essentiële tijd die je in je praktijk aan patiënten kunt 
besteden.

Docenten
De opleiding wordt begeleid door deskundige docenten die 
allemaal ook in de praktijk werkzaam zijn. Het zijn specialisten in 
hun vakgebied. Onze docenten hebben een groot enthousiasme
om de kennis van hun vakgebied over te dragen!

Studiebelasting
De Master na master opleiding duurt 1,5 jaar. Het gaat dan om 
een totale studielast van 30 EC (oftewel 840 uur). Deze master is 
ingedeeld in kwartalen van 140 uur en het is grotendeels aan jezelf 
wanneer je deze uren maakt. We organiseren slechts eenmaal per 
maand een klassikale bijeenkomst en daarnaast wordt er gewerkt 
in groepen. Het werken in groepen hoeft niet op locatie. Jij en 
jouw mededeelnemers kunnen dus gemakkelijk een bijeenkomst 
plannen in jullie eigen regio of online.

Module Inhoud Beroepsproducten Ec Weken

3 
Visie, Modellen & 
Doelgroep

 + Klinisch redeneren
 + Didactiek, Agogiek
 + Motor Control/Learning
 + Functioneel Oefenen/Trainen 
 + Positieve gezondheid
 + Zelfmanagement  
 + Pathofysiologie 
 + Psychosociale factoren
 + Primaire preventie

 + Casus 10 20

4
Screening & Diagnostiek 

 + Screening   
 + Diagnostiek 
 + Multidisciplinariteit 
 + Pathofysiologie
 + Zelfregie
 + Klinisch redeneren

 + Casus 10 20

5
Interventie & Evaluatie

 + Opstellen behandelplan
 + Communicatie naar cliëntsysteem en stakeholders
 + PROMS 
 + Evidence based interven-tie
 + Klinisch redeneren
 + Multidisciplinariteit 
 + Kritische evaluatie 
 + Pathofysiologie

 + Casus 10 20
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Diploma
Als je de masteropleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het 
bijbehorende getuigschrift. Aan jou wordt dan de graad Master of 
Science toegekend. De masteropleiding is geaccrediteerd door de 
NVAO. Na het behalen van deze mastergraad kun je je inschrijven 
in het betreffende deelregister van het KwaliteitsRegister 
Fysiotherapie (KRF-NL). Bekijk voor het puntenbeleid t.a.v. je 
registratie de site van het KNGF.

Indien je vanaf de zomer 2020 bij Avans+ afstudeert in de nieuwe 
vorm en daarna besluit nog een tweede master te gaan doen 
mogen wij wettelijk gezien geen tweede getuigschrift afgeven, 
maar ontvang je een aanvullende verklaring op je getuigschrift 
met dezelfde waarde als een tweede getuigschrift.

Resultaat
Na deze masteropleiding kun je onderbouwde keuzes maken 
op basis van klinisch redeneren voor en met jouw patiënt. Hierin 
werk je altijd binnen de driehoek evidence-based practice, patient 
values en eigen expertise.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun je je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompanytraject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of via info@avansplus.nl.

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus

De fysiotherapie masteropleidingen van Avans+ starten niet 
eenmaal maar tweemaal per jaar (februari en september). Dit 
om studeren flexibel te maken en te houden. Je kan op deze 
manier dus op 2 momenten per jaar starten én afstuderen. 
Zo kies je het meest geschikte moment om verder te bouwen 
aan goede zorg voor je patiënt.
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten

Master Specialized
Physical Therapy
upgrade 

bereik meer

Inleiding
Evidence Based Practice (EBP) en klinisch redeneren vormen het 
fundament van het beroepsmatig handelen. Je ontwikkelt, in deze 
masteropleiding van 2 jaar, competenties die beschreven staan 
in de recente beroepscompetentieprofielen (BCP) van de diverse 
specialistenverenigingen. Je leert ook een brug slaan tussen 
wetenschap en praktijk. Het profileren van het vak op basis van de 
juiste argumenten wordt steeds belangrijker voor het voortbestaan 
van het vak (gespecialiseerde) fysiotherapie. Dus up-to-date 
blijven, is een must.

Iets voor jou?
Je bent gespecialiseerd fysiotherapeut en staat als zodanig 
geregistreerd. Het masterdiploma ontbreekt echter nog. Je wilt je 
bekwamen in het proces van klinisch redeneren. Je wilt een brug 
slaan tussen wetenschap en praktijk om bij te dragen aan betere 
zorg voor cliënten.

i
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Programma

Jaar 1

Module Inhoud Beroepsproducten Ec Weken

1 
Persoonlijk Leiderschap

 + Samenwerken
 + Reflecteren
 + Intervisie
 + Communicatie
 + Profileren

 + Personal quick scan
 + Opdracht samenwerking

5 10

2
Evidence Based Practice

 + Kwalitatief onderzoek en productontwikkeling
 + Kwantitatief onderzoek
 + Project uitvoering
 + EBP algemeen

 + Opdracht kwantitatief 
onderzoek

 + Opdracht kwalitatief 
onderzoek

5 10

3 
Specialized Physical 
Therapy

 + Klinisch redeneren, HOAC II, ICF
 + Didactiek, agogiek, methodiek
 + Motor Control, Motor Learning
 + Functioneel oefenen en trainen
 + Zelfmanagement

In beroepsproduct module 3 2 10

4 
Specialized Physical 
Therapy

 + Pathofysiologie (beeldvorming, vermoeidheid)
 + Psychosociale factoren
 + Primaire preventie

 + Casus video
 + Casus verslag
 + Peer review
 + Point to point reply

2 10

Jaar 2

9
Projectplan

 + Onderzoeksdesign
 + Projectmatig werken

 + Projectplan
 + Presentatie

5 10

10
Afstudeer project

 + Statistiek
 + Onderzoeksvaardigheden
 + Schrijven wetenschappelijk artikel

 + Artikel
 + Presentatie en verdediging

15 30

Dit zijn modules behorend bij de 3-jarige opleiding. Op basis van 
jouw eerder behaalde specialisatie kun je in aanmerking komen 
voor vrijstelling van module 5, 6, 7 en 8. Tijdens module 3 en 
4 ben je ook vrijgesteld voor het volgen van het programma. 
Voor deze modules dien je wel de beroepsproducten met een 
voldoende af te sluiten.

Werkvorm
Deze opleiding wordt sinds het najaar van 2017 in een vernieuwde 
vorm aangeboden. Dit houdt voor jou in dat je minder klassikale 
bijeenkomsten zult hebben ten opzichte van de huidige vorm, 
dus minder tijd hoeft te plannen om te reizen. Er is gekozen voor 
blended learning met een mix van didactische vormen waardoor 
je in staat wordt gesteld effectiever en efficiënter het traject te 
doorlopen. Intervisie, supervisie, online learning, coaching en 
interactieve college’s wisselen elkaar op een prettige manier af. 

Intakegesprek
Voor de start van het traject zal er een individueel gesprek 
plaatsvinden met de opleidingsmanager om samen te kijken of 
de opleiding bij je past en of wederzijdse verwachtingen op elkaar 
aansluiten. 

Toetsing 
Ook de toetsing sluit aan bij de nieuwste inzichten in toetsing. Dit 
betekent geen pure kennistoetsen, maar opdrachten uitwerken 
aan de hand van vraagstukken uit de praktijk. Daarbij leer je ook 
van het meekijken bij een collega-deelnemer en geef je elkaar 
feedback. Je bespaart met deze aanpak essentiële tijd die je in je 
praktijk aan cliënten kan besteden. 

Docenten 
De opleiding wordt begeleid door deskundige docenten die 
allemaal ook in de praktijk werkzaam zijn. Het zijn specialisten in 
hun vakgebied en zijn allemaal Master. Onze docenten hebben 
een groot enthousiasme om de kennis van hun vakgebied over te 
dragen!
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Studiebelasting
Deze verkorte masteropleiding fysiotherapie duurt 2 jaar. De 
opleiding is ingedeeld in kwartalen van 10 weken en het is 
grotendeels aan jezelf wanneer je de benodigde uren maakt.

Diploma
Als je de verkorte masteropleiding succesvol hebt afgerond, 
ontvang je het getuigschrift Master Specialized Physical Therapy 
en wordt aan jou de graad Master of Science toegekend. De 
master is geaccrediteerd door de NVAO. Na het behalen van deze 
mastergraad kun je je inschrijven in het betreffende deelregister 
van het KwaliteitsRegister Fysiotherapie (KRF-NL). Bekijk voor het 
puntenbeleid t.a.v. je registratie de site van het KNGF.

Resultaat
Na de masteropleiding gespecialiseerde fysiotherapie kun je op 
basis van klinisch redeneren voor en met jouw cliënt onderbouwde 
keuzes maken. Je werkt altijd binnen de driehoek evidence-based 
practice, patient values en eigen expertise.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in diverse plaatsen in Nederland. 
Je vindt de startdata op www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun je jezelf tevens inschrijven voor de opleiding. 

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompanytraject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 (lokaal tarief) of via info@avansplus.nl.

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus

De fysiotherapie masteropleidingen van Avans+ starten niet 
eenmaal maar tweemaal per jaar (februari en september). Dit 
om studeren flexibel te maken en te houden. Je kan op deze 
manier dus op 2 momenten per jaar starten én afstuderen. 
Zo kies je het meest geschikte moment om verder te bouwen 
aan goede zorg voor je cliënt.
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Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten.

Beweegspecialist  
huisartsenzorg

bereik meer

Inleiding
De druk op de huisartsen is enorm. Onder andere vanuit 
zorgverzekeraars wordt gekeken hoe de huisartsen ontlast kunnen 
worden en de zorg behapbaar kan blijven. Master geschoolde 
fysiotherapeuten kunnen hierin een rol spelen.
Een master geschoolde fysiotherapeut is opgeleid om complexe 
problematiek in het fysiek functioneren te onderzoeken, 
diagnosticeren en problematiek te prioriteren. Met de juiste 
nascholing zou een master geschoolde fysiotherapeut de rol van 
de huisarts kunnen overnemen bij klachten aan het houdings- 
en bewegingsapparaat. Je draait dus een spreekuur naast de 
huisarts.

i
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Iets voor jou?
We zijn op zoek naar gespecialiseerde masterfysiotherapeuten 
die met ons samen dit maatschappelijke probleem willen 
aanpakken en een lans willen breken voor de positionering van de 
master geschoolde fysiotherapeut naast de huisarts. We zoeken 
naar innovatief ingestelde mensen die voorop willen lopen in 
verbeteringen in de zorg en een nieuwe rol in het zorglandschap 
mee willen creëren.

Doel van de opleiding is het ontlasten van de huisarts door 
het draaien van een eigen spreekuur voor patiënten met 
klachten aan het bewegingsapparaat. Dit kan naast je werk als 
master gespecialiseerde fysiotherapeut, in enkele of meerdere 
dagdelen afhankelijk van de grootte van de betreffende 
huisartsenorganisatie en de afspraken die je samen maakt. 
Ook of je met je specialisatie bepaalde doelgroepen kunt zien is 
afhankelijk van de organisatie en de afspraken die jullie onderling 
maken.
Benodigde vooropleiding: een gespecialiseerde master 
fysiotherapie.

Programma
Het programma bestaat uit 2 modules van ieder 10 weken. 

In de 1e module komen de volgende onderwerpen aan bod:
+ Introductie van de functionaris 
+ Werkwijze huisarts versus fysiotherapeut ‘Zoek de verschillen’ 
+ Afbakening van het vakgebied 
+ NHG Standaarden / Richtlijnen 
+ Afsluiting met een kennistoets / SCT

In de 2e module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
+ Klinisch redeneren als een huisarts
+ Beschikbaarheid van zorgvoorzieningen
+ Verslaglegging in de huisartsenpraktijk
+ Het geautomatiseerde Huisarts Informatie Systeem (HIS), 

elektronische patiëntdossiers en internet.
+ Veel casuïstiek
+ Werkeis: 8 uur per week onder supervisie van een huisarts
+ Afsluiting met een beroepsproduct (casuïstiek)

Er zullen verschillende docenten ingezet worden met ervaring in dit 
werk. Een prettige afwisseling/samenwerking tussen een huisarts 
als docent en een fysiotherapeut als docent helpt je op weg in 
deze nieuwe richting.

Werkvorm
We maken gebruik van blended learning: een mix van diverse 
didactische vormen waardoor je in staat bent om effectiever 
en efficiënter het traject te doorlopen, dus minder klassikale 
bijeenkomsten en minder reiskosten en reistijd.
Wij vinden het erg belangrijk dat je tijdens deze opleiding zowel 
in als van de praktijk leert. Daarom gaan we aan de slag met 
onderwijsvormen als werkplekleren, intervisie, supervisie, online 
learning, en interactieve colleges. Heb je al goede contacten met 
een huisarts en kun je samen invulling geven aan het zelfstandig 
gaan draaien van een spreekuur dan zou dat mooi zijn.

Studiebelasting
In totaal duurt de opleiding Beweegspecialist huisartsenzorg 20 
weken. De totale studielast is 10 EC’s, oftewel 280 uur en deze 
opleiding is ingedeeld in 2 kwartalen van ieder 140 uur. Het is in 
principe aan jezelf wanneer je deze uren maakt, want er vindt maar 
ongeveer eenmaal per maand een fysieke bijeenkomst plaats.

Diploma
Als je deze post-masteropleiding Beweegspecialist 
huisartsenzorg succesvol hebt afgerond ontvang je het certificaat 
Beweegspecialist huisartsenzorg.

Resultaat
Na deze opleiding Beweegspecialist huisartsenzorg kun je 
op basis van klinisch redeneren voor en met jouw patiënt 
onderbouwde keuzes maken en de patiënt adviseren en/of 
doorverwijzen naar de juiste plek in het zorglandschap. Je werkt 
altijd volgens Evidence Based Medicine (EBM): binnen de driehoek 
wetenschappelijk bewijs, patient values en eigen expertise.

Opleidingsplaats en startdata
Je kunt deze opleiding volgen in Breda. Je vindt de startdata op 
www.avansplus.nl.

Studiekosten en inschrijven
De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. 
Op de site kun je je tevens inschrijven voor de opleiding.

Meer informatie?
Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een 
incompany traject? Neem contact op met de opleidingsmanager 
via 088 – 9098000 of mail naar info@avansplus.nl.

/avansplus /avansplus /in/avansplus /avansplus
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Bereik meer 
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