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Verkorte Masters

In de Verkorte Masteropleiding volgen manueeltherapeuten, bekkenfysiotherapeuten, geriatriefysiothera-
peuten en sportfysiotherapeuten gezamenlijk het eerste studiejaar. Het tweede jaar staat gelijk aan het 
afstudeerjaar van de reguliere 3-jarige Masteropleidingen. Na twee jaar bezit u de Master of Science titel 
(MSc) in uw specialisatie.

Het gezamenlijke eerste deel van de Verkorte Master duurt 1 jaar en start in september. U leert hoe u de 
mastercompetenties klinisch redeneren, Evidence-Based Practice, methodologie/statistiek en klinimetrie 
kunt inzetten bij het oplossen van uw eigen klinische problemen of dilemma’s uit de praktijk. De opleiding is 
opgebouwd rond (zelf ingebrachte) casuïstiek; nieuwe kennis en vaardigheden zijn daarmee meteen toepas-
baar in uw praktijk.

Bent u een bevlogen manueeltherapeut, bekkenfysiotherapeut, geriatriefysiothera-
peut of sportfysiotherapeut, maar nog niet toegekomen aan een master?  
Start dan nu met de Verkorte Masteropleiding aan SOMT University of Physiotherapy.  
Beheers in twee jaar alle competenties beschreven in het beroepsprofiel van uw  
specialistenvereniging.

• Manuele Therapie 
• Bekkenfysiotherapie 

Onderstaande masteropleidingen zijn te volgen als Verkorte Master 

Voor wie? 
U kunt de Verkorte Masteropleiding volgen als u bent ingeschreven in het kwaliteitsregister voor  
Manueeltherapeut, Bekkenfysiotherapeut, Geriatriefysiotherapeut en Sportfysiotherapeut.

(Bachelor fysiotherapeuten die de masteropleiding Musculoskeletale Echografie (MME) willen volgen en die 
geen masterdiploma hebben, kunnen het eerste studiejaar volgen als een schakeljaar tussen de bachelorop-
leiding en de MME) 

• Fysiotherapie in de Geriatrie
• Sportfysiotherapie 
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Kijk op onze site voor: 

• Lesmethode en toetsing 

• Rooster 

• Studiebelasting 

• Praktische informatie 

• Inschrijving 

Verkorte Masters
Opbouw programma
Een Verkorte Masteropleiding duurt 2 jaar en omvat 
50 ECTS (1 ECTS staat gelijk aan ca. 28 uur studie-
belasting). U wordt veelvuldig gevraagd om eigen 
casuïstiek mee te nemen. Per studierichting worden 
in het eerste studiejaar drie a à vier extra lesdagen 
aangeboden waarin een update gegeven wordt van 
de klinische state of the art binnen het domein. Het 
tweede jaar is gelijk aan dat van de reguliere  
3-jarige Masteropleidingen. Het klinisch redeneren in 
complexe situaties staat in dit studiejaar centraal. 
U legt in dit jaar hetzelfde eindexamen af als de 
reguliere masterstudenten, maar u heeft vrijstelling 
van examens die praktische, klinische vaardigheden 
toetsen; die competenties heeft u immers in het 
verleden al verworven. 

Werkvormen 
Nieuwe kennis wordt aangeboden in hoor-en responsie-
colleges. Deze kennis wordt direct toegepast in  
werkgroepen en in projecten, bijvoorbeeld door het 
uitvoeren van een innovatieproject maakt uw praktijk 
een flinke stap voorwaarts. Uw patiënten en verwijzers 
zien dat u steeds enthousiast en in ontwikkeling bent.

Praktische lessen 
Bent u geïnteresseerd in het volgen van praktische 
lessen bij de reguliere Masteropleiding, dan nodigen 
wij u van harte uit om een aantal van deze lessen bij 
te wonen. Geef in dat geval, aan het begin van het 
studiejaar, hiervan bericht aan de coördinator van de 
opleiding. 


