Toelating en aanmelden
Driejarige reguliere opleiding
•	Hbo-getuigschrift Fysiotherapie. Werkervaring in
een relevante werksetting is wenselijk in het kader van de uitwisseling tussen werk en opleiding.

Driejarige specifieke opleiding
•	Hbo-getuigschrift Fysiotherapie. Werkervaring in
een relevante werksetting is wenselijk in het kader van de uitwisseling tussen werk en opleiding.
•	Geregistreerd in betreffend kwaliteitsregister of
voldoen aan deze eisen.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
de backoffice van de Academie Gezondheidszorg.
Je kunt mailen naar backoffice.agz@saxion.nl of
bellen naar 088 - 019 1568.
saxion.nl/mms
Voor nieuws over de opleiding en interessante ontwikkelingen over musculoskeletale onderwerpen:
volg ons op Twitter via @Saxion_MMS.

Enschede
M.H. Tromplaan 28
7513 AB Enschede
Postbus 70000
7500 KB Enschede
Tel. (088) 019 8888

Deventer
Handelskade 75
7417 DH Deventer
Postbus 70000
7500 KB Enschede
Tel. (088) 019 8888

Apeldoorn
Spoorstraat 29
7311 PE Apeldoorn
Postbus 70000
7500 KB Enschede
Tel. (088) 019 8888

saxion.nl/mms

Master
Musculoskeletaal
Master / deeltijd

Master
Musculoskeletaal (MSc)
Gecombineerde opleiding voor
sportfysiotherapie en manuele therapie
Master / deeltijd - Enschede

saxion.nl/mms

Master Musculoskeletaal
Algemeen
De reguliere Master Musculoskeletaal (MMS) is een
drie
jarige deeltijdopleiding met de uitstroom
pro
fielen manuele therapie en sportfysiotherapie.
Steeds meer fysiotherapeuten hebben de wens een
opleiding tot specialist te volgen. Ook is er een
groeiende vraag naar adequaat opgeleide specialisten die op masterniveau functioneren.
Gezien de sterke relatie tussen de specialismen
sportfysiotherapie en manuele therapie is de combinatie van deze twee binnen het onderwijs aantrekkelijk. De inhoud is voor ongeveer drie-kwart
voor beide profielen gelijk. De tendens dat ze naar
elkaar toegroeien wordt gevoed door maatschappelijke veranderingen en wordt tevens door de
beroepsverenigingen ondersteund.
Gespecialiseerde manueel- of sportfysiothera
peu
ten kunnen de Mastertitel in een aangepast (specifiek) programma behalen.

De opleiding

Bijzonderheden

Opbouw Master Musculoskeletaal

Start opleiding

De driejarige deeltijdopleiding omvat 90 studiepunten (ongeveer 2.500 studiebelastingsuren).
Naast de contacturen, 20 lesdagen per jaar, wordt
van je verwacht dat je een substantieel deel aan
zelfstudie en oefening van vaardigheden besteedt.
Naar schatting komt dit in het totaal neer op 20
studiebelastingsuren per week.
Ben je al een sportfysiotherapeut of manueel therapeut? Dan kun je ook het specifieke programma
van deze masteropleiding volgen. Je volgt ongeveer 15 lesdagen per jaar, verdeeld over 3 jaar. De
studie omvat 46 studiepunten.

“Steeds meer
fysiotherapeuten
hebben de wens een
opleiding tot
specialist te volgen.”

De opleiding start jaarlijks in februari in Enschede.
De lesdag is op de maandag.

Kosten
Het collegegeld voor de driejarige masteropleiding
is vastgesteld op € 6.300,- per jaar. Voor het specifieke traject is dat € 2.700,- per jaar. De kosten
voor de opleiding zijn inclusief inschrijfgeld, stages,
toetsen en toegang tot de digitale leeromgeving. De
kosten voor de boeken worden apart berekend. De
boeken kosten ongeveer € 700,- voor het reguliere
traject en € 215,- voor het specifieke traject.

Competenties en titel
Na je afstuderen ben je in staat om op specialis
tische wijze patiënten te screenen, diagnosticeren
en behandelen. Daarbij kun je kritisch en overstijgend denken. Je kunt jouw handelen toetsen aan
relevante theorie en middels onderzoek een bijdrage leveren aan de ontwikkeling hiervan. Je beschikt over een academisch denk- en werkniveau
en beheerst de competenties zoals beschreven
in de competentieprofielen van de specifieke beroepsverenigingen.
Na het afstuderen ontvang je de graad Master of
Science (MSc) en ben je in het bezit van de titel
Master Musculoskeletaal. Afhankelijk van het profiel dat je aan het eind van het eerste studiejaar
kiest, kun jij je als manueel therapeut of sportfysiotherapeut in het kwaliteitsregister inschrijven.

1e jaar

Semester 2

Specialist deel 1
Mobiliseren

Specialist deel 2
Trainen
Research 1, pilot study

2e jaar

Specialist deel 3
Lumbaal, heup /
Voetbal, hardlopen, inspanningsfysiologie

Specialist deel 4
Midcervicaal, schoudergordel /
Werpen, inspanningsfysiologie, sportgeneeskunde

Research 2, thesis
Innovatie

Studieprogramma

Specialist deel 5
Hoog cervical, thoracaal, orofaciaal,
elleboog, pols /
Sportpsychologie, triatlon, duursport

Regulier traject
Het programma bestaat uit twaalf modules. Daarvan zijn er zes gericht op de rol van specialist.
Drie research modules richten zich op de competentie wetenschappelijke onderzoeken en één module is gericht op innovatie. In het derde jaar zijn
er twee vrije keuzemodules. Mogelijke opties voor
deze modulen zijn:
• Technologie in bewegingsanalyse
• Echodiagnostiek
• Podotherapie

Semester 1

Specialist deel 6
Knie, enkel /
Turnen, wielrennen, voetbal
Research 2, thesis

3e jaar

Research 3, case study
Innovatie
Vrije keuze 1

Vrije keuze 2

Traject voor de al gespecialiseerde manueel- of sportfysiotherapeut
Het specifieke traject bestaat uit de niet-specialistische modules. Aanvullend wordt in het eerste jaar de module ‘state of
the art’ aangeboden.

