
In	  goed	  overleg	  tussen	  het	  bestuur	  van	  de	  VFBV	  en	  het	  MPTS	  is	  het	  
initiatief	  voor	  de	  verkorte	  masteropleiding	  Sportfysiotherapie	  tot	  stand	  
gekomen.	  Deze	  opleiding	  is	  een	  samenwerkingsverband	  van	  Avans+	  en	  
het	  Nederlands	  Paramedisch	  Instituut	  (NPi).	  Deze	  NVAO-‐geaccrediteerde	  
opleiding	  bestaat	  sinds	  2008.	  Dit	  jaar	  start	  de	  achtste	  opleiding.	  Om	  een	  
opleiding	  aan	  te	  kunnen	  bieden	  voor	  collega’s	  in	  het	  betaalde	  voetbal	  
hebben	  we	  rekening	  gehouden	  met	  de	  volgende	  randvoorwaarden.	  
	  	  
• De	  planning	  van	  de	  contactdagen	  moet	  passen	  in	  het	  wedstrijdschema	  

van	  de	  Eredivisie	  en	  de	  Jupiler	  League;	  
• Een	  op	  maat	  gesneden	  programma	  voor	  de	  leden	  van	  de	  VFBV;	  
• Vaste	  centrale	  locatie	  met	  ruime	  (top)sportfaciliteiten;	  
• Vrijstellingen	  voor	  een	  aantal	  modulen	  en	  stages	  in	  het	  

masterprogramma;	  
• Een	  studeerbare	  studielast	  door	  het	  jaar	  heen;	  
• Een	  duidelijk	  accent	  in	  de	  opleiding	  op	  sportrevalidatie	  en	  

sportmedische	  diagnostiek;	  
• Zeer	  deskundig	  docententeam	  met	  ruime	  ervaring	  in	  de	  (top)sport;	  
• Voldoende	  praktijkonderdelen	  met	  een	  directe	  relevantie	  voor	  het	  

voetbal	  of	  de	  teamsport;	  
• Start	  in	  het	  najaar	  van	  2015	  om	  in	  4	  jaar	  (voor	  1/1/2020)	  de	  Master	  of	  

Science	  titel	  Sportfysiotherapie	  te	  kunnen	  behalen	  bij	  voldoende	  
afronding;	  

• Kortom	  een	  unieke	  en	  éénmalige	  kans	  om	  samen	  met	  collega’s	  van	  
andere	  BVO’s	  deze	  masteropleiding	  te	  gaan	  volgen.	  

	  	  
Op	  basis	  deze	  randvoorwaarden	  ziet	  de	  opleiding	  er	  als	  volgt	  uit	  (zie	  in	  de	  
bijlage	  voor	  het	  overzicht	  van	  het	  programma):	  
• Start	  op	  maandag	  9	  of	  dinsdag	  10	  november	  2015	  (in	  de	  interlandweek	  

van	  het	  Nederlands	  elftal);	  
• Scholingsdagen	  in	  het	  begin	  van	  de	  week	  	  (waarschijnlijk	  dinsdag)	  op	  

basis	  van	  de	  wensen	  uit	  de	  groep;	  
• Locatie:	  Hotel	  en	  Sportcentrum	  Papendal	  te	  Arnhem	  

(http://www.papendal.nl/);	  
• Vrijstelling	  voor	  8	  dagen	  in	  masterclass	  1	  (sportrevalidatie),	  1	  dag	  in	  

masterclass	  2	  en	  2	  dagen	  in	  masterclass	  3	  (beweegprogramma’s);	  
• Vrijstelling	  voor	  de	  3	  oriënterende	  stages	  mogelijk	  op	  basis	  van	  eerdere	  

stages	  of	  activiteiten	  binnen	  het	  (prof)voetbal	  of	  sport;	  



• 2	  extra	  scholingsdagen	  sportmedische	  diagnostiek	  in	  masterclass	  4;	  
• Mogelijkheden	  voor	  stages	  bij	  BVO’s	  in	  binnen-‐	  en	  buitenland;	  
• Er	  wordt	  een	  gedegen	  wetenschappelijke	  basis	  ontwikkeld,	  om	  

literatuur	  te	  vinden	  en	  te	  beoordelen	  op	  kwaliteit	  en	  relevantie	  ten	  
behoeve	  van	  Evidence	  Based	  Practice	  binnen	  de	  
(top)sportfysiotherapie;	  

• Je	  doet	  kennis	  op	  van	  -‐	  en	  doet	  ervaring	  op	  met	  -‐	  innovatiemanagement	  
om	  daarmee	  de	  praktijk	  van	  de	  (top)sportfysiotherapie	  op	  een	  
hoger	  plan	  te	  brengen;	  

• In	  het	  vierde	  jaar	  de	  mogelijkheid	  om	  je	  afstudeeronderzoek	  of	  -‐project	  
te	  doen	  binnen	  het	  (prof)voetbal;	  

• Studielast:	  7	  tot	  10	  uur	  per	  week	  (inclusief	  de	  scholingsdagen	  en	  stages);	  
• Deelnemers	  worden,	  	  voor	  de	  registratieperiode	  waarin	  de	  opleiding	  

plaatsvindt,	  vrijgesteld	  voor	  het	  behalen	  van	  punten	  voor	  het	  
Centraal	  Kwaliteitsregister	  (CKR)	  voor	  het	  register	  algemeen	  
fysiotherapeut.	  Ook	  is	  de	  opleiding	  onlangs	  aangemeld	  bij	  het	  
Keurmerk	  Fysiotherapie;	  

• De	  kosten	  van	  de	  opleiding	  bedragen	  €	  14.695,-‐.	  Betaling	  in	  termijnen	  is	  
mogelijk,	  maar	  wel	  iets	  duurder.	  Bedrijven	  kunnen	  de	  kosten	  van	  
deze	  opleiding	  integraal	  als	  zakelijke	  kosten	  opvoeren.	  Voor	  
particulieren	  geldt	  een	  maximale	  aftrek	  van	  €	  15.000,-‐	  met	  een	  
drempel	  van	  €	  250,-‐.	  

	  	  
Aangezien	  we	  graag	  op	  korte	  termijn	  willen	  weten	  of	  de	  hele	  groep	  
belangstellenden	  aan	  deze	  unieke	  opleiding	  gaat	  deelnemen,	  verzoeken	  
wij	  je	  zo	  spoedig	  mogelijk	  in	  te	  schrijven.	  	  
De	  sluitingstermijn	  voor	  de	  inschrijving	  is	  1	  september	  a.s.	  Op	  deze	  datum	  
wordt	  definitief	  besloten	  of	  de	  opleiding	  van	  start	  gaat.	  
Inschrijven	  graag	  via:	  
http://www.avansplus.nl/1033/inschrijven.html?id=2711	  onder	  
bijzonderheden	  vermelden:	  opleiding	  MPTS	  VFBV	  2015	  
	  	  
Mocht	  je	  meer	  informatie	  willen	  of	  vragen	  over	  de	  opleiding	  hebben	  dan	  
hoor	  ik	  dit	  (i.v.m.	  mijn	  vakantie)	  graag	  vóór	  1	  augustus	  
a.s.	  	  (hans.bult@npi.nl	  of	  06-‐54295819)	  en	  vanaf	  10	  augustus	  met	  mijn	  
collega	  Bart	  Stegwee	  (bstegwee@avansplus.nl	  of	  06-‐51685378).	  
	  	  
	  


