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1. Specificaties cursus 

Sectie 

 
 Specificatie 

Titel  Sportmassage 

Inhoud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De basisopleiding tot sportmasseur is een 9 maanden durende 
opleiding. De opleiding sportmassage bestaat uit een gedeelte 
theorie en een gedeelte praktijk. Naast massage wordt er 

ondermeer aandacht besteedt aan anatomie, fysiologie, 
functietesten, tapen/bandageren, EHBSO en krampbestrijding. 
 
Tijdens de opleiding komen de volgende items aan bod: 
Theorie 
De theorie bestaat uit verschillende onderdelen. 

 Anatomie en fysiologie van: 
- Celleer/ cytologie 
- Weefselleer/ histologie 

- Stofwisseling 
- Spijsvertering 
- Bloed- en lymfestelsel 
- Ademhalingssysteem 

- Huid 
- Hormoonstelsel en zenuwstelsel 

 Inspanningsfysiologie en trainingsleer 
 Sportmassage: 

- Geschiedenis en verklaringen 
- Invloeden van diverse massage 
- Handgrepen 

 Blessurepreventie 
 Eerste hulp bij sportongevallen 

Praktijk 
- Eerste hulp bij sportongevallen 
- Onderzoek 
- Sportverzorging 

- Tapen en bandageren 
- Algehele en partiële massage 
- Training met examenopdrachten. 

Niveau 

 
 Het niveau van de opleiding is MBO-4 niveau.  

Lengte 

 
 28-32 weken (afhankelijk van het aantal deelnemers).  

Kosten 

 
 € 1250,-. Dit is inclusief handboek sportmassage (Snellenberg) 

en verzorgingskoffer + inhoud. 
Optioneel kan een reanimatie certificaat verkregen worden, de 
kosten hiervan zijn € 30,-. 

Groepsgrootte 

 
 4-10 personen 

Didactische werkwijze 

 
 Theoretische en praktische responsiecolleges (contacturen) en 

zelfstudie  

Doel/eindniveau  Na afloop van de opleiding kan men op een verantwoorde 
wijze aan de slag als (sport)masseur. De opleiding is bedoeld 
om als masseur een eigen praktijk te kunnen starten of om 
bijvoorbeeld bij een massagepraktijk of sauna-
/welnesscentrum te kunnen werken. Tevens kan het een 

belangrijke toevoeging zijn voor bijvoorbeeld trainers, coaches 
of individuele sporters. 

Doelstellingen 

 
 Zie deelkwalificaties theorie en praktijk. 

Doelgroep 

 
 Deze opleiding is open voor iedereen. 

Vooropleiding  Een speciale vooropleiding is niet vereist 
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Vrijstellingenbeleid  N.v.t. 

Studiebelasting  Één keer per week, één lesdag van 4 uur les voor 28 tot 32 
weken.  
Daarnaast moet men rekenen op een studiebelasting van 6 tot 
9 uur per week, afhankelijk van vooropleiding en persoonlijke 
kwaliteiten.  

Studiemateriaal  Elke student krijgt het handboek sportmassage (Snellenberg). 
Blessurepreventie, EHBSO, Tapen en Bandageren, 
Functieonderzoek, Massage, Anatomie, Fysiologie.  

Te behalen kwalificaties  Erkenning als sportmasseur bij BMS is mogelijk na het behalen 
van het ESPO examen Sportmassage. Dit examen bestaat 

zowel uit een theorie- als een praktijkexamen. Aan het 
praktijkexamen kan pas worden deelgenomen als het theorie-
examens met een voldoende resultaat is afgesloten. 
De theorie-examens worden i.s.m. Eureka Examens 
gedecentraliseerd afgenomen op verschillende locaties in 
Nederland, (ook in Maastricht). Het Praktijkexamen wordt 

gecentraliseerd afgenomen. 

De examengelden 2017 voor het ESPO-Sportmassage examen 
bedragen voor het examenpakket € 219,00. 

Toetsing  De CIVA-toetsing zal bestaan uit een theorietoets en een 
praktijktoets. 

 Theorietoets 

- 50 meerkeuzevragen anatomie, fysiologie, 
verzorging 

- 20 meerkeuzevragen kwaliteit en zorg 
 Praktijktoets 

- De praktijktoets bestaat uit het uitleggen en 
praktisch laten zien van een casuïstiek. Dit 
praktijkexamen heeft een duur van 1 uur, 30 

minuten voorbereiding en 30 minuten praktisch 
examen. De praktijktoets kan alleen aangevraagd 
worden indien de theorietoets behaald is. 

 Portfolio 
Het protfolio is een map waarin allerlei gegevens gestructureerd 
bewaard worden om inzicht te krijgen wat er is gedaan om 
sportmasseur te kunnen worden.  

Het portfolio moet minimaal bevatten: 
- De resultaten van de theorietoets 
- 3 volledig uitgewerkte cliëntendossiers 
- Geldig EHBSO-diploma 
- Geldig reanimatie certificaat 
- Eventueel verslag van een snuffelstage 

Herkansingsmogelijkheden  De mogelijkheid bestaat om de theorietoets en de praktijk toets 
te herkansen. 

examen en 

kwalificatie/bevoegdheid 
 Indien de casus met voldaan beoordeeld wordt krijgt de 

student het  CIVA B.V. certificaat “Sportmassage”.  

Betalingsregeling 

 

 

 

 

 

 Aanmelden voor de opleiding verloopt elektronisch via 
www.civabv.nl/inschrijving-sportmassage//. 

Annuleren van de inschrijving is mogelijk, zonder verdere 
verplichtingen, tot en met 14 dagen na datum inschrijving. 
Annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, 

geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch. 
Betaling van de educatieve dienst vindt plaats uiterlijk 10 
werkdagen vóór het moment dat de opleiding van start gaat.  
CIVA B.V. behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende 
inschrijvingen de betreffende opleiding/cursus te annuleren. 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de 

inschrijving. 

   
 

 

https://www.bms-belangenvereniging.nl/
https://www.espo-examens.nl/
http://eureka-examens.nl/examenlocaties/

