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Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg

Expert in beweegzorg
Het belang van het behouden en verbeteren van het bewegend 
functioneren vraagt een nieuwe expertrol van jou als 
fysiotherapeut. Hogeschool Leiden biedt de masteropleiding 
(MSc) Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg aan waarin je 
wordt opgeleid tot professional die de spil vormt rond de 
beweegzorg van bewoners in de wijk. Na het afronden van de 
master heb je alles in huis om een verbindende rol te vervullen in 
de domeinen zorg, welzijn, sport en wonen.

De tweejarige master is een deeltijdopleiding die je combineert 

met het werk in de praktijk als fysiotherapeut. Je werkt aan 

competenties als verbinden, ondernemen, innoveren en onder-

zoeken om passende (beweeg) zorg in de wijk te implementeren. 

Opleiding in deeltijd

Vijf rollen
Het onderwijsprogramma is vormgegeven in samenwerking met 
het werkveld. In samenspraak met zorgprofessionals zijn vijf 
rollen gedefinieerd:

• Zorgprofessional
• Innovator
• Netwerker
• Ondernemer
• Onderzoeker

De juiste beweegzorg op de juiste plek

Het onderwijsprogramma
Het onderwijsprogramma bestaat uit vier onderwijseenheden: 
drie in jaar 1 en een actieonderzoek in jaar 2. Praktijkvraagstukken 
vormen de ruggengraat van een onderwijseenheid. Je rondt alle
 onderwijseenheden af met een beroepsproduct. 

Jaar 1
In het eerste opleidingsjaar ga je de wijk, de burgers de eigen 
organisatie inventariseren, observeren en analyseren. Jaar 1 
bestaat uit drie onderwijseenheden: 

• Focus op de wijk
• Burger in de wijk centraal
• Organisatie en kwaliteit van zorg en welzijn 

Jaar 2
In het tweede opleidingsjaar ligt de focus op initiëren, ontwikkelen, 
implementeren en evalueren van beweegvraagstukken in jouw wijk. 
In het (participatieve) actieonderzoek toon je bekwaamheid op de 
vijf rollen en alle leeruitkomsten. 
 

Studiebelasting en indeling onderwijs
De studieduur van de Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg 
is twee jaar. Het totale studieprogramma heeft een studiebelasting van 
60 EC (European Credits). Per week ben je ongeveer 20 uur bezig met 
de opleiding, waarvan 6 contacturen. Het leren vindt plaats op de 
hogeschool, online (DLWO) en op jouw leerwerkplek. 

Begeleiding tijdens je opleiding
De lessen worden verzorgd door een team van docenten die over 
masterniveau beschikken en een sterke binding hebben met de 
beroepspraktijk. 

Meerwaarde hbo-master
Na het behalen van de Master ben je bevoegd om de internationaal 
erkende titel Master of Science (MSc) te voeren. Een professionele 
masteropleiding (hbo) voldoet aan dezelfde niveau- en kwaliteitseisen 
als een universitaire masteropleiding. Het verschil met een 
wetenschappelijke master is dat de ontwikkelde beroepsproducten 
direct toepasbaar zijn in jouw dagelijkse praktijk.

Wat zijn de kosten?
De hoogte van het collegegeld voor masteropleidingen wordt jaarlijks 
vastgesteld. De kosten (exclusief studiemateriaal) voor de master zijn 
het wettelijk collegegeld. Check op de website welk bedrag voor jou van 
toepassing is.

Een ongezonde leefstijl, dubbele vergrijzing en een stijgend aantal mensen met chronische aandoeningen en/of een meer 
complexe hulpvraag, vragen om een integrale aanpak van beweegzorg. Deze veranderingen dwingen de gezondheidszorg in 
Nederland om zich aan te passen.

Meer weten?
Neem deel aan een Online Informatieavond en bezoek de website voor meer 
informatie. Vragen? Mail Rob van Bemmel & Marinka de Ronde – Kempenaar 
(coördinatoren en docenten van de master) via masterfwb.fysio@hsleiden.nl

Aanmelden
Wil jij in september starten met de master Fysiotherapie en 
Wijkgerichte Beweegzorg? Schrijf je dan vóór 15 juli in via 
Studielink. 


