
 

   

 

Opleiding Sport- en stoelmassage voor 

slechtziende en blinde mensen 

 
Inleiding 
Koninklijke Visio is het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Vanuit 

diverse locaties in Nederland bieden wij ondersteuning aan deze groep bij wonen, 

leren, leven en werken. Met het programma Visio Zicht op Werk wil Visio wezenlijk 

bijdragen aan de deelname van mensen met een visuele beperking op de 

arbeidsmarkt. 

Er zijn beroepen die uitermate geschikt zijn voor mensen met een visuele beperking. 

Veelal is het gebruik van andere zintuigen een belangrijke toegevoegde kwaliteit. 

Dit geldt ook voor het vakgebied massage. Slechtziende en blinde masseurs krijgen 

vaak van hun cliënten te horen dat de massage intenser en dus effectiever is. In 

Azië is het heel gewoon dat massages door blinden worden uitgevoerd. 

Helaas zijn veel beroepsopleidingen niet of nauwelijks toegankelijk voor mensen met 

een visuele beperking. Reden voor Visio om in samenwerking met het Nederlands 

Genootschap voor Sportmassage (NGS) de beroepsopleiding Sportmasseur op te 

zetten die speciaal toegankelijk is voor slechtziende en blinde mensen. Een extra 

module Stoelmassage is daarbij inbegrepen. 

 

Doel opleiding 
Het doel van de opleiding is het behalen van het officiële diploma Sportmassage, 

aangevuld met het certificaat Stoelmassage. 

 

Doelgroep 
De opleiding bij Visio is bedoeld voor mensen met een visuele beperking van 

zodanige aard, dat het volgen van een reguliere opleiding niet tot de mogelijkheden 

behoort. 

 

Toelatingscriteria 
Om tot de opleiding toegelaten te kunnen worden, moet de kandidaat aan de 

volgende criteria voldoen: 

• De visuele beperking is van zodanige aard, dat het niet mogelijk is een reguliere 

 opleiding Sportmassage te volgen. 

• Andere aandoening(en) die het werken als sportmasseur in de weg kan 

 (kunnen) staan, zijn niet van toepassing. 

• Mbo(3) werk- en denkniveau. 

• Een goede beheersing van de Nederlandse taal. 

• Zich kunnen identificeren als een persoon met een visuele beperking (acceptatie 

 & verwerking). 

• Bekend met de eigen leerstijlen. 
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• Computervaardigheden om administratieve handelingen tijdens het werk te 

 kunnen verrichten zijn voldoende aanwezig. 

• In staat te communiceren over de eigen beperking(en) en mogelijkheden. 

• In staat zelfstandig te reizen. 

• Voldoende inzicht in de eigen belastbaarheid en daarnaar kunnen handelen. 

• Uitermate gemotiveerd voor opleiding en werken als (toekomstig) masseur. 

 

Voorafgaand aan de opleiding beoordeelt Visio de potentiële deelnemer op 

bovenstaande onderdelen. Mogelijk dient eerst een (arbeids-)revalidatieprogramma 

te worden gevolgd. Dit kan, afhankelijk van het aantal onderdelen, bij Visio Het Loo 

Erf in Apeldoorn dan wel bij een andere locatie van Visio Revalidatie & Advies in 

Nederland (zestien locaties verspreid door het land).  

 

Inhoud basisopleiding 

Theorie 
De theorie bestaat uit vier onderdelen: 

1. Anatomie: de ligging en functie van spieren en gewrichten. 

2. Fysiologie: de functie van orgaanstelsels met onder andere modules ademhaling 

 en bloedsomloop. 

3. Sportmassage theorie: hoe te handelen bij letsels. 

4. Kwaliteitszorg: onder meer aandacht voor het cliëntendossier. 

 

Praktijk 
Ook de praktijk is op te splitsen in vier onderdelen: 

1. EHBSO (Eerste Hulp bij Sportongevallen): toepassen van adequate eerste hulp 

 bij letsels of ongevallen. 

2. Functieonderzoek: het functioneren van de gewrichten en de spieren.  

3. Tapen en bandageren: het aanleggen van preventieve tapebandages bij een 

 aantal gewrichten. 

4. Massage: toepassen van verschillende massagetechnieken op diverse 

 lichaamsregio’s. Dit onderdeel krijgt de meeste aandacht. 

 

Stoelmassage geïntegreerd 
De opleiding Sportmassage omvat ook een training Stoelmassage. Hierbij wordt 

geleerd een ontspannende en activerende drukpuntmassage te geven van hoofd, 

rug, nek, schouders, armen en handen. 

 

Aangepast studiemateriaal 
Het studiemateriaal voor de opleiding is digitaal en in zwartschrift beschikbaar. 

Omzetten in braille kan desgewenst bij Dedicon. Daarnaast zijn er diverse voelbare 

modellen van het menselijk lichaam beschikbaar tijdens de opleiding. De ervaring 

leert dat dit voldoende aangepaste middelen zijn van het studiemateriaal om de 

opleiding voor een ieder toegankelijk te maken. 
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Er wordt gebruik gemaakt van studiemateriaal, dat ook in de reguliere opleidingen 

wordt toegepast. Dat betekent ook dat er veel afbeeldingen in het materiaal 

voorkomen. Deze zijn uiteraard niet of nauwelijks toegankelijk voor slechtziende en 

blinde mensen. Tijdens de opleiding wordt daarom uitgebreid stilgestaan bij de 

afbeeldingen, zodat de cursisten zich een goed beeld kunnen vormen van de situatie. 

Sommige protocollen worden opgelegd door het NGS. Deze zijn niet altijd 

toegankelijk. Gezamenlijk wordt hierin een weg gezocht. 

 

Start, duur en einde  
De eerstvolgende opleiding Sportmassage en Blessurepreventie begint in principe op 

11 januari 2018 en duurt tot medio december 2018. Dit betreft in totaal 42 les- dan 

wel examenweken. In de schoolvakanties, regio Midden, wordt in principe geen les 

gegeven. 

 

Studiebelasting 
De studiebelasting is, afhankelijk van de leerstijl, acht tot zestien uur per week. Dit 

is buiten de reguliere lestijden. Houd rekening met een flinke hoeveelheid theorie 

tijdens de opleiding. 

 

Locatie 
De opleiding wordt gegeven op donderdagmiddag en vrijdagochtend (aanpassing in 

dagdelen is, indien nodig, mogelijk). De leslocatie en het verblijf tijdens deze dagen 

is op het terrein van Visio Het Loo Erf in Apeldoorn. In enkele gevallen wordt 

uitgeweken naar een naburig hotel. Dit wordt door de organisatie van de opleiding 

bepaald. Visio Het Loo Erf is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 

 

Startvoorwaarde 
Om de opleiding definitief te kunnen starten, dienen tien cursisten zich aan te 

melden. Dit is tevens het maximum aantal. 

 

De docenten 
De docenten die de opleiding tot sportmasseur verzorgen, zijn allen erkend door het 

NGS. Het NGS, de docenten en Visio staan garant voor een zeer hoog 

gekwalificeerde opleiding. 

 

Arbeidstoeleiding 
Indien wenselijk kan Visio ook ondersteunen bij het vinden dan wel opzetten van een 

goede werkkring. Dit dient wel (apart) bekostigd te worden. De volgende onderdelen 

maken hiervan deel uit: 

• Ondersteuning bij het opzetten van een eigen bedrijf. 

• Jobfinding en –matching. 

• Coaching bij het opzetten van een netwerk. 

• Advies op de werkplek. 
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De aanvraag voor een dergelijke ondersteuning kan na het examen Sportmassage 

ingediend worden. Deze arbeidstoeleiding is dus geen onderdeel van de scholing. 

 

Examen en diploma 
Het examen is gelijk aan het officiële landelijke examen dat leidt tot het erkende 

diploma Sportmassage van het NGS. Het examen wordt afgenomen door 

examinatoren van het NGS. 

 

Kosten opleiding 
De opleidingskosten bestaan uit: 

 

Leskosten    €   3.500,00  

Materiaal & examengelden  €      500,00 

Verblijfskosten Visio Het Loo Erf €   1.000,00 

               -------------- 

     €   5.000,00 

Btw 21%    €   1.050,00 

     -------------- 

Totaal opleidingskosten incl. btw €   6.050,00 

     ======== 

 

De verblijfskosten zijn inclusief wekelijks ontbijt (1x), lunch (2x) en diner (1x). 

Bovengenoemde kosten zijn exclusief reiskosten van/naar Visio Het Loo Erf. 

 

Arbeidsmarkt 
In de periode 2004-2010 hebben 55 mensen de opleiding Sportmassage en 

Blessurepreventie gevolgd en afgerond. In een enquête geven zij aan zeer tevreden 

te zijn over het niveau van de opleiding en de docenten. Ongeveer 65% van de 

deelnemers heeft een betaalde vorm van werk gevonden, in loondienst dan wel 

zelfstandig. Hierbij wordt gemiddeld twintig uur per week gewerkt.  

In 2015 en 2017 hebben in totaal zestien cursisten de opleiding tot 

Sport(zorg)masseur afgerond. Hiervan is 70% actief op de arbeidsmarkt. 

Sportmasseurs kunnen op verschillende manieren aan de slag op de arbeidsmarkt. 

Ze kunnen zowel in de wellness- als sportsector aan het werk. Ook het geven van 

stoelmassages, bijvoorbeeld aan bedrijven, kan een invulling zijn. Visio heeft een 

nauwe relatie met de organisatie Chairmen at Work. Hier werken meerdere 

stoelmasseurs met een visuele beperking. 

 

Uitbreidingsmodulen 
Na afronding van de opleiding Sportmassage kan deze nog uitgebreid worden met de 

aanvullende module Ketenzorg. Na afronding van deze module mag men zichzelf 

Sportzorgmasseur noemen. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid tot het volgen 
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van de module Medical Taping. Beide uitbreidingsmodulen zijn geen onderdeel van 

de basisopleiding en vallen niet onder de hierboven genoemde kosten. 

 

Meer informatie 
Voor meer informatie over de opleiding Sportmassage en Blessurepreventie kunt u 

terecht bij Hans Ritmeester, manager Visio Zicht op Werk, T 088 585 62 66 of per  

e-mail visiozichtopwerk@visio.org. 
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