
Met het afronden van de WO Bachelor Fysiotherapie behaal je in drie studiejaren het diploma 
Bachelor of Science Fysiotherapie, en na één extra jaar het diploma Master of Science
Fysiotherapie. Met het behalen van beide diploma’s kun je aan het werk als:

Zelfstandig fysiotherapeut 

Wetenschappelijk onderzoeker 

Promovendus 
 
Docent fysiotherapie

Adviseur van een zorgverzekeraar 

Consultant in de gezondheidszorg 
 
Leidinggevende op de fysiotherapie
afdeling in een ziekenhuis of revalidatie 
instelling 

De Bachelor Fysiotherapie heeft veel overeenstemming met Geneeskunde. SOMT biedt
studenten met een blijvende interesse in dit gebied dan ook graag meer mogelijkheden.
In samenwerking met het LUMC, VUMC en de VUB heeft SOMT extracurriculaire modules
opgezet. Deze modules zorgen dat jouw Bachelor Fysiotherapie diploma gelijkwaardig is aan het 
bachelordiploma Health Sciences. Hiermee heb je toegang tot de zij-instroom voor de selectie-
procedure van Geneeskunde én Arts-Klinisch Onderzoeker. 

TOEKOMSTPERSPECTIEF

BACK-UP VOOR GENEESKUNDE

KOM KENNIS MAKEN!
Scan de onderstaande code voor verdere informatie over de Bachelor Fysiotherapie, zoals de 
kosten en het rooster. Ook zien we je natuurlijk graag op één van onze Open Dagen, waarbij onze 
docenten en studenten je alles zullen vertellen over deze unieke opleiding. Je kunt je hiervoor 
aanmelden via de onderstaande QR code. Hopelijk tot snel! 

WELKOM BIJ DE ENIGE
UNIVERSITAIRE BACHELOR

FYSIOTHERAPIE IN NEDERLAND!

SOMT University
of Physiotherapy
Softwareweg 5
3821 BN Amersfoort 
 
Postbus 585 
3800 AN Amersfoort 

(033) 456 0737 
infobachelor@somt.nl - www.somt.nl 

Heb je een goed stel hersens, ben je geïnteresseerd in het
menselijk lichaam en is bewegen jouw passie? Kies dan voor de 
Bachelor Fysiotherapie van SOMT University of Physiotherapy. 

Deze unieke studie leidt je op tot onderzoeker én zorg-
professional. Met een combinatie van academische vaardigheden 
en praktijkonderwijs, bereidt deze studie je voor op de
uitdagende dubbelrol die de fysiotherapeut gaat spelen in het
toekomstig zorglandschap. 

Wetenschappelijk opgeleid én werken met mensen.
De perfecte combinatie! 



BACHELOR   
OF SCIENCE IN 
FYSIOTHERAPIE
Ben jij nieuwsgierig naar de beste behandeling voor
patiënten met complexe gezonsheidsproblemen in hun
bewegend functioneren? Daag jezelf uit om met een kritische 
blik naar de huidige gezondheidszorg te kijken met deze
unieke WO Bachelor Fysiotherapie, en leer na te denken over 
eventuele toekomstige veranderingen. SOMT biedt je
kleinschalig onderwijs met topdocenten en veel persoonlijke 
aandacht voor jou als student.

Jouw toekomst

Als academisch opgeleide fysiotherapeut ga je zelfstandig be-
handelen en neem je de verantwoordelijkheid over de
functionele gezondheid van je patiënten. Je wordt volwaardig 
deelnemer aan multidisciplinaire teams in de eerste- en
tweedelijnszorg, waaraan ook huisartsen en specialisten deel-
nemen. Zij vragen om een academisch geschoolde
gesprekspartner om samen de beste zorg te kunnen bieden. 
En die word jij! Omdat ook jij academisch opgeleid bent, hun 
taal spreekt en denkt in dezelfde systemen. Samen kennen 
jullie de weg, op zoek naar optimale zorg voor jullie patiënten. 

“Bij deze universitaire Bachelor Fysiotherapie haal je tijdens de 
theorie- en praktijklessen alles uit jezelf. En daarnaast heb je 

mooie doorstroom mogelijkheden richting geneeskunde of arts-
-klinisch onderzoeker! Voor mij een perfecte back-up dus.”

Joyce, derdejaars student

De WO Bachelor Fysiotherapie is een drie-
jarige studie en heeft een totale studielast van 
180 studiepunten (EC). Dit komt overeen met 
40 studieuren per week. Deze opleiding
bestaat uit 3 contactdagen per week, op maan-
dag, dinsdag en donderdag. De rest bestaat uit 
zelfstudie en het oefenen van je praktijkskills in 
onze studielabs.

Daarnaast heb je vanaf het eerste studiejaar 
enkele dagen klinische stage per semester. 
Deze stages worden in het derde studiejaar
uitgebreid naar 2 voltijdse klinische stages van
ieder 10 weken. Je sluit het derde jaar af met 
een bachelor scriptie. 

PRAKTISCH
Om als zelfstandig fysiotherapeut te kunnen
werken heb je ook het Masterdiploma
Fysiotherapie nodig. Deze kun je in 1 jaar 
behalen aan Maastricht University, wat de 
totale opleidingsduur tot 4 jaar brengt. Met deze 
Master kun je de BIG-registratie aanvragen, die 
wettelijk verplicht is om als zelfstandig
fysiotherapeut aan de slag te gaan. 

Voor deze studie heb je een VWO diploma met 
N&G profiel nodig, óf N&T profiel aangevuld met 
biologie. Om te zorgen dat je de juiste studie-
keuze maakt zal je na inschrijving uitgenodigd 
worden voor een matchingsgesprek.
Inschrijven kan tot 31 augustus.

MODULES &
COURSES

WERKVORMEN
Veel practica, waaronder vaardigheidsonderwijs
Een aantal hoor- & responsiecolleges
Een aantal stages per jaar

Veel samenwerken in kleine werkgroepen

Anatomie
Fysiologie Onderzoek & behandelingsskills

Academische vaardigheden

Wetenschapsfilosofie

Statistiek

Ethiek
CommunicatieNeurologie


