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1 Beschrijving van de instelling 

1.1 Algemene gegevens 

Instelling : Breederode Hogeschool 
Opleiding :  hbo-master Manuele Therapie (postinitiële opleiding) 
Variant : deeltijd 
Graad : Master of Science 
Locatie : Rotterdam 
Studieomvang (EC) :  90 EC 
CROHO-onderdeel : gezondheidszorg 
 
 
Voorstel voor indeling in een visitatiegroep: nader te bepalen 
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2 Beoordeling realisatie voorwaard(en) 

In haar besluit van 29 december 2017 over bovengenoemde aanvraag Toets nieuwe 
opleiding kwam de NVAO tot een positief besluit onder voorwaarde. Er werd 1 
voorwaarde gesteld, waaraan binnen een periode van twee jaar diende te zijn voldaan. 
De betrokken instelling heeft daartoe bij mail van 21 maart 2019 een aanvullend 
dossier ingediend bij de NVAO. Op verzoek van de NVAO heeft het panel beoordeeld 
of de instelling daarmee aan de voorwaarde uit het accreditatiebesluit heeft voldaan. 
Op 8 juli 2019 heeft een vertegenwoordiging van het panel gesproken met een 
vertegenwoordiging van Breederode Hogeschool over de aanvullende informatie. 
Tijdens dit gesprek bleek dat wat er de samenwerkingsovereenkomst met de VU 
breder geïnterpreteerd moest worden dan wat er op papier stond. Breederode 
Hogeschool heeft daarop een nieuwe samenwerkingsovereenkomst geleverd (19 juli 
2019) die wel voldoet aan de voorwaarde gesteld door het panel.  
Het paneladvies kwam tot stand via een schriftelijke procedure en een gesprek van een 
deel van het panel met de vertegenwoordiging van de instelling.  
 

2.1 Voorwaarde  

 
Voorwaarde 
De opleiding dient de concrete invulling van het samenwerkingsverband met de VU uit 
te werken, met daarbij expliciet aandacht voor de vormgeving van praktijkgericht 
onderzoek en borging van het eindniveau. 
 
Bevindingen van het panel 
De belangrijkste bevindingen van het panel 

• Het contract met de VU maakt het mogelijk dat afhankelijk van het aantal 
studenten dat de betrokkenheid van de VU in fte en in docenten uitgebreid 
kan worden. Er is dus sprake van een groeimodel. De samenwerking met de 
VU is voor de komende drie jaren vastgelegd. Wel achtte de commissie het 
raadzaam deze ontwikkeling nauw te volgen door een evaluatie na een jaar 

• De combinatie van een fundamentele onderzoeker en een praktijkgerichte 
onderzoeker is een sterk punt van de samenwerking met de VU. Via de VU kan 
bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van apparatuur voor het praktijkgerichte 
onderzoek van de studenten in de eigen praktijk. 

• Scripties worden samen met docenten van de VU beoordeeld waardoor het 
masterniveau geborgd is. Dit is echter nog niet geeffectueerd ook hier lijkt een 
evaluatie op zijn plaats.  

• Indien de bovenstaande veranderingen geeffectueerd zijn lijkt de borging van 
het eindniveau voldoende.  

• Breederode hogeschool heeft, mondeling medegedeeld, de intentie voor de 
wetenschappelijke lijn ook meer docenten met een wetenschappelijke 
achtergrond in casu gepromoveerde docenten te werven als aanvulling op de 
docenten van de VU. Binnen welke termijn dit gerealiseerd gaat worden is niet 
bekend. 

• Breederode hogeschool heeft mondeling uitgesproken ook te gaan streven 
naar een eigen lectoraat om de borging van wetenschappelijke kennis en het 
initiëren van praktijkgericht onderzoek te ontwikkelen. In welke fase deze 
voorbereiding is, is het panel niet bekend. Binnen welke termijn dit 
gerealiseerd gaat worden is ook niet bekend. 

•  
 

Overwegingen van het panel 
De samenwerking met de VU met als doel de vormgeving van praktijkgericht 
onderzoek en borging van het eindniveau te realiseren lijkt nu voldoende mate 
vastgelegd in het contract. Het panel constateert dat in een zeer korte periode een 
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nieuw contract is gesloten met de VU. Het panel stelt vast dat in betreffende contract 
de samenwerking in voldoende mate inhoudelijk kan bijdragen aan de vormgeving en 
uitvoering van praktijkgericht onderzoek.  
 
 
 
 
Conclusie: aan voorwaarde 1 is voldaan 
 
Op grond van het bovenstaande concludeert het panel dat aan de voorwaarde, 
verbonden aan het positieve besluit onder voorwaarde voor de Toets nieuwe opleiding 
van de hbo-master Manuele Therapie van de Breederode Hogeschool, is voldaan. Het 
adviseert de NVAO daarom een onvoorwaardelijk positief besluit te nemen over de 
aanvraag TNO hbo-master Manuele Therapie van de Breederode Hogeschool. 
 
 
 
Jan Pool Irma Franssen 
(voorzitter)  (secretaris) 
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Bijlage 1: Samenstelling panel 

– Voorzitter: dr. J.J.M Pool (voorzitter): senior onderzoeker bij het lectoraat Leefstijl en 
Gezondheid van de Hogeschool Utrecht en manueel therapeut in het Paramedisch 
Centrum IMPACT te Zoetermeer; 

– Prof. dr. L. Danneels: voltijds hoogleraar aan de Universiteit Gent, vakgroep 
revalidatiewetenschappen en kinesitherapie; en vice-decaan onderwijs van de 
faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen 

– Dr. A. de Wijer: fysiotherapeut/manueel therapeut en opleider Genathologie; 
– D. Huitink (student-lid): studente wo-master Earth System Governance aan de 

Universiteit Utrecht.  
 
 
Alle panelleden hebben een onafhankelijkheids- en onpartijdigheidsverklaring ingevuld 
en ondertekend. 
 
Het panel werd bijgestaan door Irma Franssen beleidsmedewerker NVAO, 
procescoördinator en secretaris. 
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Bijlage 2: Lijst met afkortingen 

ba bachelor 
 
EC European Credits (studiepunten) 
 
Hbo hoger beroepsonderwijs 
 
ma master 
 
NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
 
wo wetenschappelijk onderwijs 
 
 etc. in alfabetische volgorde 
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Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO met het 

oog op beperkte toetsing van de nieuwe opleiding hbo-master Manuele 

Therapie – Advanced Clinical Practitioner  van de  Breederode Hogeschool. 

 

Aanvraagnummer: 008202 

 

 


