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WERKTERREIN

Afgestudeerden MSc-PSH vervullen, op 

basis van hun expertise, functies bij 

organisaties en gezelschapen in de sport 

en podiumkunsten. Zij brengen 

innovatieve oplossingen in vraagstukken 

omtrent mentaal en fysiek gezond 

presteren, en zijn in staat beleidsvorming 

en praktische uitvoering op elkaar af te 

stemmen.

Deze integrale aanpak is bijvoorbeeld nodig wanneer een conflict 
optreedt tussen het optimaliseren van prestatie en minimaliseren 
van blessure risico’s. Hiermee omgaan vereist een intensieve 
samenwerking binnen de begeleidingsteams. De masteropleiding 
Performance, Sport and Health is een professionele master die je 
in staat stelt te excelleren op het snijvlak van prestatie en 
gezondheid binnen een multidisciplinaire setting in sport en 
podiumkunsten.

Je ontwikkelt aan de ene kant een gevorderd niveau in fysieke en 
mentale begeleiding en aan de andere kant kun je 
vakinhoudelijke expertise combineren met kennis van de 
contexten waarbinnen die prestaties worden gerealiseerd. In de 
opleiding wordt geleerd te werken als ‘leading professional’ die 
niet alleen de sporter of podiumkunstenaar, maar ook andere 
betrokken professionals, teams en organisaties beter kan laten 
presteren.

Een goede begeleiding van sporters en artiesten in 
de podiumkunsten is essentieel voor optimaal 
gezond presteren. Een goede samenwerking tussen 
trainer/coach en therapeut is hierbij van groot 
belang, omdat de complexe problematiek in deze 
setting een integrale aanpak vergt.
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L Voor wie?
► Bachelorniveau opgeleide fysiotherapeut,
of
► Bachelorniveau opgeleide oefentherapeut,
of
► Bachelorniveau opgeleide leraar lichamelijke 

opvoeding,
die
► als trainer, coach of therapeut werkzaam (willen) zijn 

op het snijvlak van prestatie en gezondheid in de 
sport of podiumkunsten.

A Toelatingseisen
► Je bent direct toelaatbaar met een bachelor diploma 

Lichamelijke opvoeding (ALO), Oefentherapie of 
Fysiotherapie.

► Voor oefen- en fysiotherapeuten geldt aanvullend de 
voorwaarde van BIG-registratie.

► Je dient gedurende de looptijd van de opleiding ten 
minste 8 uur per week werkzaam te zijn in een voor 
deze masteropleiding relevante praktijksetting.

B Studiebelasting
► De master Performance, Sport and Health duurt 2 

jaar (24 maanden) en is verdeeld over zes blokken 
van elk 13 tot 14 weken.      

► De totale studielast bedraagt 1680 uur, waarvan 560 
uur contactonderwijs (jaarlijks 280 uur).

► Dit contactonderwijs is in beide jaren geconcentreerd 
op 1 dag in de week van 7 uur onderwijs.  

► Het contactonderwijs vindt plaats gedurende 40 
weken.

► De zelfstudietijd, inclusief het uitvoeren van 
opdrachten binnen de eigen praktijksetting, over 
de gehele opleiding is 1120 uur.

► Dit komt neer op gemiddeld 14 uur per week, 
uitgaande van 80 onderwijsweken over twee jaar.

M Belangrijke thema's
► Fysiek en Mentaal gezond trainen en presteren
► Onderzoek en Innovatie
► (Inter)professioneel redeneren en samenwerken
► Begeleiding van individu, team en organisatie

G Inschrijven
Schrijf je uiterlijk 15 augustus in via hva.studielink.nl met 
je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt minimaal 
drie werkdagen.

C Meer informatie
►  hva.nl/mpsh-dt
►  hva.nl/inschrijven
►  hva.nl/collegegeld

I Contact
WhatsApp: 06 2115 5262 (ma/vr 10.00 - 16.30 uur)
Telefoon: 020 595 1405 (ma/vr 09.30 - 13.30 uur)
E-mail: mpsh-fg-fbsv@hva.nl
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